
  Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk

Nr 61/kwiecień/2020

Komunikaty i ogłoszenia 
w sprawie pandemii 

koronawirusa

Gminne obchody 
Narodowego Dnia Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych”.

Zestawienie inwestycji 
prowadzonych na terenie 

gminy Jedlińsk

Zeskanuj kod. 
Pobierz elektroniczne wydanie 

naszej gazety.

str. 2-7

str. 9

str. 8

ISSN 2081-4100

COVID-19

„Żołnierze Wyklęci”

Inwestycje

14 par zostało 
odznaczonych przez 

prezydenta medalami
str. 11

Jubileusze Małżeńskie

Elektroniczne wydanie

Siostry Paluch z naszej 
gminy wicemistrzyniami 

lekkoatletycznych 
mistrzostw Polski seniorów

str. 24-26

Sport

www.jedlinsk.pl

Łukasz Kurek
Przewodniczący Rady Gminy

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Jedlińsk zdrowia,

 spokoju oraz pogody ducha. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus 

przyniesie nadzieję na przyszłość i siłę na ten trudny czas.

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy

IV Gala Sportu Szkolnego Gminy Jedlińsk

 JEDLIŃSKIE ZAPUSTY 2020 str. 17-19

str. 20-21



2

Przekazujemy Państwu 
pierwszy w tym roku numer 
kwartalnika „Jedlińsk – Pano-
rama Gminy”. Tym razem, 
ze względu na ogłoszony 
stan epidemii, jest to numer 
wyłącznie w wersji elektro-
niczny, co oznacza, że nie-
stety nie znajdziecie go Pań-
stwo w dotychczasowych 
punktach kolportażu.

Sytuacja związana z pan-
demią choroby COVID-19 
dotyka wiele sfer naszego 
życia, utrudniając i kompli-
kując wykonywanie szeregu 
nawet najprostszych czyn-
ności. Mam nadzieję jednak, 
że uda nam się wyjść z tych 
trudności jak najszybciej.

Korzystając z okazji chciał-
bym podziękować wszyst-
kim osobom, które angażują 
się w zwalczanie choroby 
lub w jakikolwiek innych 
sposób pomagają w opano-
waniu sytuacji, w szczegól-
ności całej służbie zdrowia, 
strażakom, policjantom i 
żołnierzom. Dzięki ich ofiar-
nej służbie mamy szansę na 
pokonanie epidemii. Dzię-

kuję również wszystkim oso-
bom, dzięki którym możliwe 
jest normalne funkcjonowa-
nie naszego społeczeństwa 
– zwłaszcza pracownikom 
sklepów i aptek, kierowcom  
czy listonoszom.

W tym numerze naszego 
kwartalnika możecie Pań-
stwo przeczytać m.in.  
o realizowanych w gminie 
inwestycjach, wiadomości  
z życia szkół, czy informacje 
ze sportu gminnego. Znaj-
duje się w nim także wiele 
ważnych informacji dotyczą-
cych stanu epidemii, zasad 
zachowania bezpieczeństwa, 
sposobu załatwiania spraw 
w urzędach i instytucjach 
w czasie ich ograniczonej 
dostępności dla interesan-
tów, czy też możliwości uzy-
skania pomocy.

Właśnie rozpoczął się  
I etap budowy kanalizacji 
sanitarnej Wsola – Wielo-
góra. W ramach tej inwesty-
cji zostanie wybudowane 
prawie 6 km kanałów, a 
jej zakończenie przewi-
dziane jest na jesień przy-

szłego roku. Postępuje 
także budowa kompleksów 
obiektów sportowych przy 
szkołach w Starych Zawa-
dach i we Wsoli. Już w ubie-
głym roku zostały wyko-
nane główne prace ziemne,  
a obecnie trwają prace 
montażowe. W tym roku 
planowana jest także prze-
budowa ulicy Jaśminowej 
w Jedlińsku oraz budowa 
przepompowni i wodociągu  
Gutów – Jankowice.

Tradycyjnie, w ostatni 
wtorek karnawału, odbyło 
się widowisko plenerowe 
„Ścięcie Śmierci”, a 1 lutego 
zorganizowana została IV 
Jedlińska Gala Sportu, pod-
czas której ponad 300 spor-

towców otrzymało wyróż-
nienia za osiągnięcia spor-
towe w 2019 roku. Gratuluję 
wszystkim nagrodzonym  
i życzę kolejnych sukcesów.

Na zbliżające się Święta 
Wielkanocne życzę wszyst-
kim Państwu dużo zdrowia, 
spokoju oraz pogody ducha  
i wytrwałości w tym trudnym 
dla wszystkich czasie.

Łączymy się ze wszystkimi 
osobami, których dotknęła 
pandemia koronawirusa,  
w szczególności z przedsię-
biorcami i ich pracownikami 
oraz rolnikami oraz wszyst-
kimi osobami, które znalazły 
się w tej trudnej sytuacji.

Kamil DziewierzWójt 
Gminy Jedlińsk

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

Komunikat Wójta Gminy Jedlińsk w sprawie pandemii koronawirusa
W celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 
prosimy o załatwianie spraw w Urzędzie Gminy w Jedlińsku za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej – telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem platformy 
ePUAP (www.epuap.gov.pl) – konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. 

Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa potrzeba bezpośredniego kontaktu 
z pracownikami Urzędu Gminy,  bardzo proszę o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.

           
Więcej informacji można znaleźć na stronie  www.jedlinsk.pl  

lub uzyskać pod numerami telefonu:
 SEKRETARIAT  

tel. 48 32 13 021; 
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO
tel. 48 32 13 126;  

e-mail: usc@jedlinsk.pl

REFERAT SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNY 
tel 48 32 13 126;  

e-mail: ewidencja.ludnosci@jedlinsk.pl

REFERAT BUDŻETOWY
tel. 48 32 13 066; 

e-mail: skarbnik@jedlinsk.pl
 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT
 tel.48 32 13 066;   

e-mail: podatki@jedlinsk.pl

 REFERAT ROLNICTWA, 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI GRUNTAMI

 tel. 48 32 13 098;  
e-mail: srodowisko@jedlinsk.pl

 
REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 tel. 48 321 30 87;   
e-mail: inwestycje@jedlinsk.pl

 Wójt Gminy Jedlińsk
                                                                                                       
Kamil Dziewierz
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Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku
W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem 

się koronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie  z koniecznością odizolowania osób, 
które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informuję, 

że uruchomiono platformę www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych 
przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem 

będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z  ośrodkami pomocy społecznej.
   W związku z powyższym w celu udzielania niezbędnych informacji 

w godzinach 7.30 – 19.00 będą dyżury pod niżej wskazanymi  numerami telefonów.
   W dni powszednie od poniedziałku do piątku:

- w godzinach od 7.30 do 15.30 – 48 32 13 127, 48 362 34 83
- w godzinach od 15.30 do 19.00 – 511 058 106

Zwracamy się z apelem, aby w tym trudnym dla wszystkich czasie rodzina, znajomi, 
sąsiedzi pomagali osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym 

umożliwiając im pozostanie w domu.

GMINNY OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ NIECZYNNY 

DLA INTERESANTÓW
W związku z wprowadzonym 

stanem zagrożenia 
epidemicznego 

Gminny ośrodek Pomocy 
Społecznejw Jedlińsku 
będzie zamknięty dla 

interesantów do odwołania.
Wszelkie sprawy urzędowe 

można załatwiać telefonicznie
Tel: 48 32 13 127, 

48 362 34 88
lub poprzez e-mail:

gops@jedlinsk.pl 

Gminne Centrum Kultury  
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku 

informuje, że 
 do 24 kwietnia 2020r.

będzie nieczynne

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Jedlińsku 

została zamknięta dla czytelni-
ków, co za tym idzie zostały zawie-
szone wszystkie zajęcia dla dzieci, 

spotkania autorskie, spotkania 
z seniorami oraz wszelkie inne 

imprezy organizowane przez GBP 
do czasu ustania zagrożenia epide-

miologicznego

Urszula Romanowska
Kierownik GOPS Jedlińsk

• objęci kwarantanną domową, 
• osoby starsze, 

• samotne,  
• niepełnosprawne

• które nie mają osób bliskich, rodziny, znajomych, 
sąsiadów oraz  własnym staraniem nie są wstanie 

zabezpieczyć sobie  podstawowych 
produktów spożywczych proszeni są  
o kontakt  telefoniczny z ośrodkiem.
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W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa 
zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące 

przyjęć pacjentów w SPZOZ w Jedlińsku:
• rejestracja pacjentów wyłącznie telefoniczna
• pacjentom udzielane będą teleporady w godzinach pracy przychodni
• w sytuacji, kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na 
konkretną godzinę do lekarza
• nie należy się zgłaszać po recepty – prośbę o przepisanie leków do 
kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicznie: 48 312 11 86

Poradnia rehabilitacji i ginekologiczna nieczynna dla pacjentów. 
Wszystkie osoby mające w tym czasie umówioną 

wizytę prosimy o kontakt telefoniczy.
Poradnia rehabilitacji 

tel. 516 722433
Poradnia ginekologiczna 

tel. 780 106 221

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku
w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, w związku epidemią koronawirusa 

wprowadza do odwołania zmiany w organizacji pracy:
• obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie 

w godzinach pracy tj.: poniedziałek 8:00–16:00, 
wtorek–piątek 7:30–15:30 pod nr tel. 48 32 13 091.

• wstrzymuje się spisywanie wodomierzy przez inkasenta; rozliczenia dostaw wody i 
odbioru ścieków będą dokonywane na podstawie „prognozy” lub aktualnych odczytów 

wodomierzy po ich telefonicznym przekazaniu.
Poniżej przedstawiamy w jakim miesiącu i w której miejscowości jest odczyt:

kwiecień: Jedlanka, Jedlińsk, Wola Gutowska
maj:  Jankowice, Górna Wola, Kamińsk

czerwiec: Wsola, Wielogóra, Piastów, Piaseczno, 
lipiec: Jedlińsk, Jedlanka, Wola Gutowska, Marcelów, Józefówek 

sierpień: Mokrosęk, Czarna Rola, Kępiny, Klwaty, Bartodzieje (Zagajnik)
• faktury będą dostarczane pocztą w terminach zgodnych z harmonogramem odczytu.
• opłaty należy uiszczać na rachunek przelewem na rachunek bankowy: Zakład Gospo-

darki Komunalnej, ul. Ogrodowa 51A, 26-660 Jedlińsk,
 nr konta: 67 9132 0001 0009 3972 2000 0010.
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Inwestycje w gminie Jedlińsk 

Przebudowa ulicy Jaśminowej w Jedlińsku
W TrAKcIE rEALIZAcJI

BUDoWA KANALIZAcJI SANITArNEJ 
WSoLA – WIELoGórA – ETAP I ZAKoŃcZoNo

W TrAKcIE rEALIZAcJI

Przebudowa parkingu i drogi powiatowej w Jedlińsku
Zakończono

Przebudowa drogi w Woli Gutowskiej i Jankowicach
W TrAKcIE rEALIZAcJI

96.500,00 zł

Wartość: 344.190,00 zł
Wartość: 344.190,00 zł

Długość: 466 m  |  Wartość: 425.344,97 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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Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
1 marca 2020 r. w Jedlińsku odbyły się gminne obchody 

Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Uroczystości rozpoczęły 
się programem artystycznym 
pt. „Przysięgam być wiernym 
Ojczyźnie mej”, zaprezentowa-
nym w kościele parafialnym w 
Jedlińsku. Akademia została w 
tym roku przygotowana przez 
uczniów Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego we Wsoli.

Następnie została odprawiona 
msza św. w intencji Ojczyzny. 
Po mszy uczestnicy obchodów 
złożyli wieńce i zapalili znicze 
pod pomnikiem ku czci pomordo-
wanych w czasie okupacji hitle-
rowskiej, znajdującym się przy 
kościele. Po oddaniu hołdu pole-
głym zebrani przemaszerowali 
na Rynek pod pomnik ku czci 
żołnierzy AK poległych i pomor-
dowanych w latach 1939–1956, 
gdzie złożono wieńce.

Cześć poległym oddali: wójt 
gminy Kamil Dziewierz, prze-
wodniczący rady gminy Łukasz 
Kurek wraz z radnymi gminy, 
radni powiatowi Teodozja Bień  
i Ryszard Dziura, ks. prał. Henryk 
Ćwiek, ks. kan. Grzegorz Wój-
cik – proboszcz parafii Jedlińsk, 
przedstawiciele Koła PiS w 
Jedlińsku, przedstawiciele ULKS 
Viktoria Jedlińsk, uczniowie, 
nauczyciele, dyrektorzy i poczty 
sztandarowe szkół, poczty 
sztandarowe ochotniczych 
straży pożarnych z terenu gminy  
oraz mieszkańcy gminy.

Po zakończeniu uroczysto-
ści wójt gminy Kamil Dziewierz 
wręczył nagrody laureatom 
konkursu plastycznego na 
motyw plakatu informującego 
o obchodach Narodowego Dnia 
Pamięci „Bohaterowie Niezłomni 
– Żołnierze Wyklęci” w 2020 r. 
Laureatką pierwszego miejsca 
została Weronika Morawska  
z ZSP Jedlińsk, natomiast miej-
sca drugi i trzecie przyznano 
odpowiednio Jakubowi Imiołkowi 
z ZSP Jedlińsk i Grecie Kroczyń-
skiej z PSP Jedlanka. Wyróżnie-
nia otrzymali: Urszula Wieteska 
– ZSP Wsola, Natalia Szymczak 
– PSP Ludwików, Szymon Górski 
– PSP Stare Zawady, Kinga Dra-
pała – ZSP Wsola oraz Maja Flo-
rek – ZSP Jedlińsk.
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   Z prac rady Gminy
Sesje rady Gminy zo-

stały zwołane na  
30 grudnia 2019 r., 29 
stycznia oraz 27 lutego 
2020 r. rada Gminy podję-
ła uchwały w sprawie:

30 grudnia:
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2020–2026
• uchwały budżetowej na 2020 
rok
• wyrażenia zgody na udziele-
nie dotacji dla niepublicznego 
przedszkola w wysokości wyż-
szej niż określona w ustawie o 
finansowaniu zadań oświato-
wych
• planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, ustalenia maksy-
malnej kwoty dofinansowania 
opłat oraz formy i specjalności 
kształcenia, na które dofinanso-
wanie jest przyznawane na rok 
2020 w szkołach i przedszko-
lach prowadzonych przez Gminę 
Jedlińsk
• określenia kryteriów w postę-
powaniu rekrutacyjnym do 
przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w publicznych szko-
łach podstawowych oraz do 

klasy I publicznych szkół podsta-
wowych prowadzonych przez 
Gminę Jedlińsk, przyznania 
liczby punktów każdemu kryte-
rium oraz określenia dokumen-
tów niezbędnych do potwier-
dzenia tych kryteriów
• ustalenia średniej ceny jed-
nostki paliwa w Gminie Jedlińsk
• przekazania petycji dotyczącej 
zmiany przepisów prawa
• uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
na rok 2020
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2019–2026
• wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2019 rok
• rozpatrzenia skargi na działal-
ność Wójta

29 stycznia:
• rozpatrzenia skargi na działal-
ność Wójta
• zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Jedlińsk na rok 2020

27 lutego:
• ustalenia zasad przyznawa-
nia i wysokości diet dla rad-
nych i przewodniczących orga-
nów wykonawczych jednostek 

pomocniczych Gminy Jedlińsk
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Bierwce
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Bierwiecka Wola
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Boża Wola
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Czarny Ług
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Górna Wola
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Gutów
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Janki
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Jankowice
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Jedlanka
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Jedlińsk
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Jeziorno
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Kamińsk
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Klwatka Szlachecka
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Klwaty
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Kruszyna
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Lisów
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Ludwików

• uchwalenia statutu Sołectwa 
Mokrosęk
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Narty
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Nowa Wola
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Nowe Zawady
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Piaseczno
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Piastów
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Płasków
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Romanów
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Stare Zawady
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Urbanów
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Wielogóra
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Wierzchowiny
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Wola Gutowska
• uchwalenia statutu Sołectwa 
Wsola
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2020–2026
•  wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na 2020 rok

Łukasz Kurek
 Przewodniczący 

rady Gminy

„Jedliński raczek” dla dyrektor centrum Kultury
Podczas jedlińskich Kusaków 25 lutego 2020 r. wójt gminy 

Kamil Dziewierz po raz kolejny przyznał Statuetkę Honoro-
wą „Jedliński raczek”. Tegoroczną laureatką została Agniesz-
ka Gryzek, za wkład w promocję i rozwój kultury w gminie Je-
dlińsk. Wójt wręczył nagrodę wraz z poseł Anną Kwiecień oraz 
Łukaszem Kurkiem - przewodniczącym rady gminy Jedlińsk.

Agnieszka Gryzek od 2008 r. 
jest dyrektorem Gminnego Cen-
trum Kultury i Kultury Fizycznej 
w Jedlińsku. Od wielu lat reali-
zuje szereg działań, promu-
jących bogatą kulturę gminy 
Jedlińsk. Podejmuje starania w 
zakresie popularyzacji sportu i 
turystyki. Dzięki jej zaangażo-
wanie i skuteczności Gminne 
Centrum Kultury owocnie 
realizuje mnóstwo projektów, 
w tym wiele które uzyskały 
dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych.

Była pomysłodawczynią 
i reżyserem rekonstrukcji 
obrzędu ludowego „Jedlińskie 
Wesele”. Jest także reżyserem 
widowiska plenerowego „Ścię-
cie Śmierci” oraz animatorem 

licznych działań kulturalnych na 
terenie gminy.

Jest także społecznikiem 
działającym w Stowarzyszeniu 
LGD „Razem dla Radomki” oraz 
Stowarzyszeniu Społeczno-Kul-
turalnym „Rak”. Od 2016 r. jest 
ławnikiem w Sądzie Rejono-
wym w Radomiu.

W 2014 r. otrzymała tytuł 
„Lokalnego Lidera Obszarów 
Wiejskich” przyznawany przez 
LGD „Razem dla Radomki”, a w 
2016 r. Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego przyznał 
jej dyplom uznania za zasługi 
i działalność na rzecz tury-
styki. W 2019 r. została odzna-
czona medalem „Zasłużony dla 
powiatu radomskiego”.
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Jubileusze Małżeńskie 2020
6 marca 2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Jedlińsku odbyła się uroczystość z okazji nadania 
„Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej, nadał odznaczenia 14. 
parom z terenu gminy Jedlińsk, 
których związki małżeńskie 
trwają 50 lat lub dłużej.
Medale otrzymali:

• Maria i Stanisław Bień – 58 lat,
• Józefa i Józef Dobosz – 51 lat,
• Marianna i Jan Górscy – 51 lat,
• Krystyna i Henryk Kiepielowie 
– 51 lat,
• Maria i Edward Krok – 51 lat,
• Krystyna i Wiesław Łobodzin – 
51 lat,
• Halina i Wiesław Majowie  
– 51 lat,
• Edwarda i Hieronim Malinowscy 
– 51 lat,
• Teresa i Bolesław Michalakowie 
– 51 lat,
• Kazimiera i Wiesław Mroziewi-
czowie – 51 lat,
• Wiesława i Piotr Potrzebowscy 
– 51 lat,
• Władysława i Adam Sokołowscy 
– 51 lat,
• Halina i Zygmunt Stępniewscy 
– 52 lata,

• Henryka i Stanisław Wierzbiccy 
– 52 lata.
Uroczystość została poprze-

dzona mszą świętą w kościele 
parafialnym w Jedlińsku odpra-
wioną w intencji Jubilatów przez 
ks. prob. Grzegorza Wójcika.
W imieniu Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej odznaczenia 
parom małżeńskim, składając 
gratulacje i życzenia, wręczył 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk. W uroczystości wzięli 
udział także: Łukasz Kurek – prze-
wodniczący rady gminy, radny 
gminy Jedlińsk Robert Rędzia, 
Teodozja Bień - radna powiatu 
radomskiego, Agnieszka Gryzek 
– dyrektor GCKiKF w Jedlińsku, 
Elżbieta Religa – dyrektor ZSP 
w Jedlińsku, Ewa Koper – kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego 
oraz Bronisława Mularska - kie-
rownik referatu Społeczno-Ad-
ministracyjnego w Urzędzie  
Gminy w Jedlińsku.
Po części oficjalnej uczniowie 

ZSP w Jedlińsku przedstawili 

program słowno-muzyczny, a 
następnie odbyło się spotka-
nie okolicznościowe, w trakcie 
którego Jubilatom przygrywali 
Wacław Imiołek z Jedlanki oraz 

Sławomir Wasilewski z Płaskowa.

Wszystkim parom gratulu-
jemy serdecznie wytrwałości i 
życzymy kolejnych lat w zdrowiu!
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Wszystkich chętnych zapraszamy do zakupu pocztówek z Gminy Jedlińsk.  
Pocztówki do nabycia w siedzibie GBP w Jedlińsku, ul. Warecka 4

PocZTóWKI Z NASZEJ GMINY

2zł

Aby zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, 
co jeszcze uśpione, ożywił to, co już martwe. 

Niech światło jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności. 
Radosnych, a co najważniejsze zdrowych świąt w domowym ognisku

 w tak trudnych dla wszystkich czasach 
życzy

Alicja Majcher
dyrektor SP ZOZ w Jedlińsku 

wraz z pracownikami

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku wraz  
z ochotniczą Strażą Pożarną dowożą paczki żywnościo-

we najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy,  
w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Dowożą najbardziej potrzebującym 
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Autorka z właściwym sobie 
poczuciem humoru opowiadała 
o pracy nad tekstami, o swoim 
ukochanym mieście – Radomiu. 
Przy okazji dowiedzieliśmy się o 
nowej książce pt. „Wściekłe”, która 
już ukazała się na rynku wydaw-
niczym. Z niecierpliwością cze-
kamy na zakup tej publikacji, aby 
włączyć ją do naszych zbiorów i 
udostępnić czytelnikom biblioteki. 
Pisarka pomimo wielu obowiąz-
ków domowych (jest mamą dwóch 
synów) wspólnie z mężem prowa-
dzi agencję medialną i blog Cona-
tonatorscy.pl. Uwielbia aktywnie 
odpoczywać, gotować, czytać, a 

przede wszystkim pisać.
Czytelnikom jedlińskiej biblio-

teki Ewa Podsiadły-Natorska opo-
wiadała o drodze do spełnienia 
największego marzenia – bycia 
pisarką oraz o swoich książkach 
mocno osadzonych w realiach 
życia.

Spotkanie przebiegło w bardzo 
miłej i ciepłej atmosferze. Roz-
miłowana w „swoim” Radomiu 
okazała się bardzo serdeczną i cie-
płą osobą. Z radością w barwny i 
poruszający sposób opowiadała 
o swoich życiowych losach oraz o 
zapale wykonywanego zawodu – 
a raczej powołania, o swojej twór-

czości i o spotkaniach ze zwykłymi 
ludźmi noszącymi w sobie wiele 
niezwykłych i ciekawych historii. 
Były również chwile na pamiąt-
kowe zdjęcia i zdobycie autografu. 

Tych, którzy nie mogli być na spo-
tkaniu, zapewniamy, że i oni będą 
mogli poznać powieści autorki. 
Książki Ewy Podsiadły-Natorskiej 
są dostępne na naszych pólkach.

  Warto przeczytać!
G. Musso, „Zjazd absolwentów”
Powieść z elementami sensacyjnymi, na przestrzeni czasów. Grono znajomych skrywających tajemnice 
sprzed lat, spotykają się na zjeździe absolwentów. Czy dojdzie do wyjaśnienia tego co wydarzyło się przed 
laty?

J. Kuciel-Frydryszak, „Służące do wszystkiego”
Pierwsza taka publikacja w Polsce, która opowiada o kobietach pracujących w charakterze służących. Naj-
częściej nikt o nich nic nie wiedział, teraz można poznać ich historie.

L. Erlin, „Dziewięć miesięcy z Maryją”
To wyjątkowa książka, która pomoże zbliżyć się do Maryi i poznać Ją. Stać się takim jak Ona i przyjmować 
Boga do swojego życia w każdej sytuacji.

M. Szarf, „reksio – zabawa w chowanego”
Kultowy bohater, kolejny raz zachwyca najmłodszych czytelników. Reksio i jego przyjaciele bawią się 
w chowanego. Jednak podczas zabawy najmłodsze gąsiątko zniknęło, wszyscy zaczynają poszukiwania 
malucha.

M. Wilk, „Kwiatkowska – żarty się skończyły”
Jaka naprawdę była Irena Kwiatkowska? Autor dotarł do niepublikowanych pamiętników, dokumentów i 
listów artystki. Rozmawiał też z osobami które były jej najbliższe – bratanicą Krystyną i wieloletnią gospo-
sią Zofią.

Spotkanie z radomską pisarką
We wtorkowe popołudnie 3 grudnia spotkaliśmy się 

z Ewą Podsiadły-Natorską, pisarką, dziennikarką 
i mieszkanką radomia, aby porozmawiać o książkach 
„Błękitne dziewczyny”, „Nie omijaj szczęścia” oraz „Dwa 
jabłka Adama”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku dziękuje Pani Scholastyce Kalinin  
za przekazane w darze książki do naszej biblioteki.

Dziękujemy!
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Zabawa choinkowa w Lisowie
Zabawa choinkowa w Lisowie jest jednym z najbardziej 

oczekiwanych i przyjemnych wydarzeń.  W bieżącym roku  
odbyła się pierwszego lutego  i została zorganizowana przez 
GcKiKF w Jedlińsku – Świetlicę w Lisowie we współpracy ze 
Studiem Edukacji Artystycznej „Pinezka”, którego pobyt  
u nas ufundowali Państwo Dabińscy. 

Dzieci z Lisowa i okolicznych 
miejscowości,  poprzebierane,  z 
wymalowanymi buźkami,  chęt-
nie brały udział wraz z rodzicami 
i opiekunami w licznych  kon-
kursach organizowanych przez 
panią Małgosię z „Pinezki, któ-
rych tego wieczoru nie mogło 
zabraknąć. W przerwie imprezy 
wszystkie dzieci otrzymały 
słodki poczęstunek.  Jedną z naj-
większych atrakcji  było przyby-
cie Mikołaja z pełnym workiem 
prezentów ,który był entuzja-

stycznie witany przez dzieci.                     
Z paczkami w ręku i uśmiechem 
na buzi, zmęczone zabawą i 
pełne wrażeń wróciły do domu.
Dziękuję Państwu Dabińskim za 

pomoc w zakupie paczek i otrzy-
mane upominki dla dzieci. Dzię-
kuję za współpracę : Agnieszce 
Plewińskiej, Beacie Maj, Lucy-
nie Jabłońskiej i Kamilowi Maj 
oraz wszystkim przybyłym za 
wspólną zabawę .

Urszula Potera

Akcja Zima 2020 
W trakcie trwania ferii Gminne centrum Kultury  zorganizo-

wało akcję Zima, skierowaną do młodych mieszkańców 
gminy, którzy nie wyjechali na zimowy wypoczynek. 

W placówkach GCKIKF prowa-
dzone były zajęcia, które miały 
na celu zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieciom i młodzieży 
poprzez ich udział w turniejach, 
konkursach, zajęciach kulinar-
nych, zajęciach plastycznych i 
ruchowych a także wielu grach 
i zabawach. Ponadto zostały 
zorganizowane trzy wyjazdy. 
Uczestnicy zwiedzali Muzeum 
Wsi Radomskiej i wzięli udział w 
bardzo ciekawych warsztatach. 
Grupa starsza uczyła się wypie-
kać bułki i wzięła udział w prelek-
cji na temat powstawania mąki i 
procesu wypiekania pieczywa. 
Grupa młodsza natomiast miała 
możliwość wykonania gałga-
nianych zabawek. W tym dniu 
uczestnicy byli również w kinie, 
gdzie obejrzeli film Doktor Dolit-
tle. Podczas kolejnego wyjazdu 
uczestnicy mieli okazję odwie-
dzić Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku. Wszyscy z wielką 
uwagą zwiedzali wystawę stałą 
w Pałacu Józefa Brandta, a także 
aktualne wystawy czasowe w 
Muzeum Rzeźby Współczesnej. 
Nie mogło zabraknąć spaceru po 
parku, w którym rozmieszczone 
są bardzo ciekawe  rzeźby. 
Pobyt w Orońsku zakończył się 
udziałem dzieci w warsztatach 
plastycznych, podczas których 
nauczyły się one mieszania 
farb i tworzenia prac techniką 
pouringu. Podczas ostatniego 
feryjnego wyjazdu uczestnicy 
zwiedzili Muzeum Regionalne 

w Kozienicach, gdzie obej-
rzeli wystawę pt. Bartnicze i 
Pszczelarskie tradycje Puszczy 
Kozienickiej.  Eksponaty przed-
miotowej wystawy to kolek-
cja archaicznych uli i sprzętów 
pszczelarskich pozostających w 
zbiorach kozienickiego muzeum 
i prezentowanych w ramach 
stałej ekspozycji. Na wystawie 
znajduje się kilka uli wykona-
nych pierwotnie z prawdziwych 
barci, a później, wraz z postę-
pem wiedzy pszczelarskiej, 
unowocześnianych.  Przy okazji 
pobytu w Kozienicach, dzieci  
odwiedziły również Muzeum 
Jana Kochanowskiego w Czar-
nolesie.  Zostało im tam przybli-
żone życie i twórczość jednego 
z najwybitniejszych twórców 
renesansu,  poety, który przy-
czynił się do rozwoju języka pol-
skiego. Organizatorzy nieprzy-
padkowo wybrali podczas tych 
ferii wizyty w muzeach, gdyż ich 
zamierzeniem było umożliwienie 
młodym osobom doświadczania 
dzieł sztuki a także prowadze-
nie rozmów na temat osobistych 
wrażeń po zwiedzaniu tych nie-
zwykłych miejsc. Każdy wyjazd 
zakończony został wizytą w MC 
Donalds’ie, gdzie każdy uczest-
nik otrzymał poczęstunek ufun-
dowany przez Gminną Komisję 
ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

Anna Malinowska 
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Zakończenie sezonu morsowania
„Dzikie raki z radomki”, czyli grupa miłośników kąpieli  

w zimnej wodzie z gminy Jedlińsk zakończyła sezon. 
Podsumowanie odbyło się 8 marca nad rzeką radomką.

Podczas spotkania osoby 
uprawiające ten rodzaj aktyw-
ności fizycznej otrzymały od 
wójta gminy Kamil Dziewierza 
pamiątkowe dyplomy, a żeń-
ska część grupy także kwiaty  
z okazji Dnia Kobiet.

Morsy spotykali się przez całą 
zimę, kiedy tylko warunki pogo-
dowe były sprzyjające. Kąpiele 

odbywały się w Radomce 
w pobliżu Ośrodka Sportu  
i Rekreacji, a brało w nich udział  
do 30 osób.

Morsowanie jest rodzajem 
rekreacji popularnym od wielu 
lat. Jego główną zaletą jest 
podnoszenie odporności orga-
nizmu, a także ogólna poprawa  
samopoczucia.



16

Dzień Kobiet w Piastowie

Koncert zespołu El’Brzeszczoteros 

7 marca 2020 roku w Świe-
tlicy w Piastowie  odbyła 

się uroczystość z okazji Dnia 
Kobiet. 

Na to wyjątkowe wydarzenie 
przybyli: Wójt Gminy Jedlińsk 
Kamil Dziewierz wraz z małżonką 
Izabelą, Radna Gminy Jedlińsk 
Lidia Żurowska , Sołtys wsi Pia-
stów Marian Anduła, Dyrektor 
GCKIKF w Jedlińsku Agnieszka 
Gryzek,  Kierownik działu kul-
turalnego w GCKIKF Anna Mali-
nowska a także mieszkanki 
sołectwa Piastów. Tradycyjnie 
panowie obdarowali panie kwia-
tami a całe spotkanie przebiegło 
w bardzo miłej atmosferze. 

Agnieszka Plewińska 

31 stycznia w Sali oSP w Jedlińsku odbył się koncert 
zespołu   El’Brzeszczoteros , który tworzą muzycy 

grający wspólnie od kilku lat. Byli oni finalistami 
plebiscytu „Echa Dnia”: Muzyczne Kaziki.

Członkowie zespołu znani są 
szerokiej publiczności między 
innymi z muzycznych wydarzeń, 
które odbywają się w Radomiu. 
Są to np. coroczny Apel Młodych, 
miejskie festyny, koncerty kolęd, 
wigilie i gale radomskich insty-
tucji. Pierwsza nagrana przez 
formację płyta spotkała się z 
pozytywnym odzewem słucha-
czy i środowisk muzycznych i do 
dzisiaj cieszy się dużym powo-
dzeniem. Była powiewem świe-
żości, w którym jednocześnie nie 
zabrakło  nawiązania do tradycji. 
Przez lata swojej działalności 

zespół odwiedził wiele instytucji 
kultury oraz parafii, a koncerty 
z jego udziałem na długo pozo-
stają w pamięci widzów oraz 
zawsze tworzą niepowtarzalny 
klimat. 

W Jedlińsku zespół wystąpił  
w następującym składzie: 
Olga Nawara- wokal
Dariusz Makarewicz – wokal
Hubert Bilski –bas
Tomasz Gieroń - gitara/akordeon
Piotr Nowakowski – piano
Maciej Madejski- perkusja 

Anna Malinowska 

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej 
w Jedlińsku 

informuje, iż od dnia 
6 kwietnia  2020 r.  do dnia 24 kwietnia2020 r.

będzie nieczynne!
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W ostatnią niedzielę karna-
wału zwaną „kusą niedzielą” 
odbył się Zapustowy Bal Kobiet, 
którego tematem przewodnim 
była „Alicja w Krainie Czarów”. 
Jak zawsze pomysłowość kobiet 
przeszła oczekiwania organiza-
torów. Uczestniczki wykazały się 
pomysłowością i oryginalnością 
w doborze strojów, wpisujących 
się w tematykę balu.  Należy nad-
mienić, iż tegoroczny zapustowy 
bal odbył się po raz 10. Z tej oka-
zji dyrektor GCKIKF złożyła życze-
nia wszystkim uczestniczkom 
a także podziękowała osobom, 
które przez wszystkie lata brały 
udział w organizowanych balach 
zapustowych. Jubileuszowe spo-
tkanie zostało uczczone tortem 
oraz szampanem. Podczas balu 
obecni byli: Wójt Gminy Kamil 
Dziewierz, Skarbnik Gminy Ilona 
Starzyńska, a także radne gminy: 
Lidia Żurowska oraz Patrycja 
Bartula-Jakubowska. Oprawę 
muzyczną zapewnił zespół Dariu-
sza Makarewicza. 

W kusy Poniedziałek nato-
miast,  w sali OSP w Jedlińsku 
miał miejsce koncert znanego 
polskiego artysty Jacka Wójcic-
kiego.  Zgromadzona publiczność 
miała okazję usłyszeć znane i 
lubiane polskie przeboje a także 
wspomnienia o artystach, którzy 
już odeszli. Niedziela i Poniedzia-
łek były wstępem do kulmina-
cyjnych obchodów związanych  
z zakończeniem karnawału.  

Tradycyjnie w kusy wtorek, 
w godzinach południowych na 
Rynku  miało miejsce przekaza-
nie władzy postaciom widowi-
ska przez urzędującego Wójta 
Gminy. Od tego momentu można 
było oglądać na ulicach Jedliń-
ska barwne postaci, na przy-
kład: diabły, rybaków, cyganki, 
krakowianki, baby, chłopów, 

policjantów. Na scenie nato-
miast prezentowały się zespoły 
i kapele ludowe. W tym roku 
wystąpiły: Wólczanki z Piotrem 
Foktem, Czerwone Korale, Klub 
Seniora z Jedlińska, Bierwiecka 
Biesiada, Czerwona Jarzębina  
i kapela Henryka Giedyka, Ludwi-
czanki i kapela Urbańczyków. Po 
zakończeniu prezentacji kapeli 
i zespołów, Wójt Gminy Kamil 
Dziewierz wręczył statuetkę 
„Jedlińskiego Raczka” Agnieszce 
Gryzek - dyrektor GCKIKF w 
Jedlińsku za wkład w promocję i 
rozwój kultury w gminie Jedlińsk. 
Wójt wręczył nagrodę wraz z 
poseł Anną Kwiecień oraz Łuka-
szem Kurkiem - przewodniczą-
cym rady gminy Jedlińsk.

Następnie na scenie miało 
miejsce powitanie wszystkich 
zaproszonych gości. W tym dniu 
przybyli do Jedlińska m.in. Anna 
Kwiecień – poseł na Sejm RP, 
Krzysztof Murawski – przewod-
niczący rady powiatu radom-
skiego, Teodozja Bień, Ryszard 
Dziura, Zdzisław Mroczkowski i 
Agnieszka Pasek – radni powiatu 
radomskiego, Łukasz Kurek – 
przewodniczący rady gminy 
wraz z radnymi gminy, Wojciech 
Nalberski – dyrektor radomskiej 
delegatury Mazowieckiego Kura-
torium Oświaty.

Gościliśmy także przedsta-
wicieli różnych instytucji i firm  
z terenu gminy, z regionu radom-
skiego oraz z całego kraju. Około 
godziny 16:00 został uformo-
wany korowód składający się 
z postaci biorących udział w 
widowisku, który w asyście mło-
dzieżowej orkiestry z Przytyka, 
przemaszerował na jedliński 
Rynek, gdzie zgromadzony tłum 
oczekiwał na rozpoczęcie wido-
wiska - Ścięcie Śmierci. Rozprawa 
sądowa zakończyła się tradycyj-

nie skazaniem śmierci na ścięcie. 
Wyrok został wykonany przez 
kata, który wygłosił pouczającą 
mowę a śmierć włożono na wóz i 
zawieziono przed plebanię, gdzie 
Ks. Proboszcz wydał zezwolenie 
na pochówek. Po zakończeniu 
widowiska publiczność licznie 
zgromadzona na Rynku mogła 
obejrzeć koncert zespołu roz-
rywkowego Top Girls. W związku 
z tym, iż Ścięcie Śmierci kończy 
karnawał, dlatego zabawa trwała 
do godzin wieczornych. 

Nadmienić należy, że Jedliń-
skie Zapusty to niezwykłe 
wydarzenie kultywowane  
w Jedlińsku od ponad 150 lat  
w niezmienionej formie. 

Jest ono istotnym elemen-
tem dziedzictwa kulturowego 
naszego kraju. Corocznie do 

Jedlińska przybywa wielu miło-
śników kultury ludowej, wśród 
których są dziennikarze, etnogra-
fowie, historycy, a także ludzie, 
którzy cenią sobie dobrą zabawę 
nawiązującą do tradycji. W bieżą-
cym roku wydarzenia zapustowe 
w Jedlińsku odbywały się pod 
patronatem honorowym Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Wojewody Mazo-
wieckiego, Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Starosty 
Radomskiego a także posłanki na 
Sejm Anny Kwiecień oraz Posła 
do Parlamentu Europejskiego 
Zbigniewa Kuźmiuka. Ponadto  
Jedlińskie Zapusty wraz z wido-
wiskiem Ścięcie Śmierci uzyskały 
patronaty medialne lokalnych  
i ogólnokrajowych rozgłośni 
radiowych, gazet oraz portali 
informacyjnych. 

GCKIKF składa podziękowa-
nia za pomoc finansową przy 
realizacji przedsięwzięcia Staro-
stwu Powiatowemu w Radomiu 
oraz sponsorom: firmie kratki.
pl oraz Południowo-Mazowiec-
kiemu Bankowi Spółdzielczemu  
w Jedlińsku. Podziękowania kie-
rujemy także do odtwórców ról w  
widowisku i wszystkich uczest-
ników widowiska, gdyż dzięki 
zaangażowaniu społeczności 
lokalnej tradycja jest ciągle żywa 
i jest przekazywana kolejnym 
pokoleniom.  

Anna Malinowska

Jedlińskie Zapusty 2020
W dniach 23-25 lutego 2020 r. w Jedlińsku miało 

miejsce zakończenie karnawału. Były to trzy dni 
obfitujące w wydarzenia kulturalne skierowane do 
lokalnej społeczności, a także do przybyłych  gości. 
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IV Gala Sportu Szkolnego Gminy Jedlińsk

Podczas Gali nagrodzono po-
nad 300 uczniów i absolwentów 
szkół z terenu gminy Jedlińsk, a 
także trenerów za osiągnięcia 
w 2019 r. Wszyscy nagrodzeni 
otrzymali pamiątkowe statuet-
ki. Nagrody specjalne otrzymali 
Marzena Okruta-Dupla i Janusz 
Mazurek, a także Dariusz Kupi-
dura – prezes zarządu firmy JA-
DAR, która była sponsorem Gali.

Wójt Gminy Kamil Dziewierz 
wręczył także dyplomy „Przyja-
zny Gminie” osobom i firmom, 
które wspierają sport w gminie 
Jedlińsk. Otrzymali je: Dariusz 
Kupidura – firma JADAR, Jan 
Stańczyk – firma Radmot, Ma-
rek Bal – firma Kratki, Teodozja 
i Marek Jaworscy – firma Expuch, 
Robert Zaborowski – firma 3W 
Dystrybucja Budowlana, Mi-
rosław Hernik – firma MIRAX, 
Zygmunt Kobylarczyk – firma 
Zyko-Dróg, Zbigniew Sitkowski 
– firma Hydro Truck, Karolina i 
Piotr Stanikowscy – firma Isko 
Plus, Tomasz Struzik – firma Te. 
Ka. Decor, Krzysztof Walczak – 
firma E-kowal, Janusz Domagała 
– firma KNM, Krzysztof Walczak – 
firma Cut-Pol, Grzegorz Stępień 
– portal RadomSport, Krzysz-
tof Sułek, Tobiasz Kucharczyk, 
Adam Imiołek oraz Marcin Durak.

W Gali wzięli udział m.in.: 
Anna Kwiecień i Marek Suski – 
posłowie na Sejm RP, Łukasz 
Kurek – przewodniczący rady 
gminy wraz z radnymi, Teodo-
zja Bień – wiceprzewodniczą-
ca rady powiatu radomskiego, 
Agnieszka Pasek i Ryszard Dziu-
ra – radni powiatu radomskiego, 
Wojciech Nalberski – dyrektor 
radomskiej delegatury Mazo-
wieckiego Kuratorium Oświaty 
w Radomiu, Ilona Starzyńska 
– skarbnik gminy, dyrektorzy 
szkół i kierownicy jednostek  
organizacyjnych gminy.

Już po raz czwarty sportowcy z gminy Jedlińsk zostali nagrodzeni za 
swoje osiągnięcia sportowe. W tym roku Jedlińska Gala Sportu odbyła się  
1 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wsoli.
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Komunikaty, informacje
Termin składania wnio-

sków: od 1 kwietnia 2020 
r. do 30 czerwca 2020 r.

Osoby fizyczne i prawne, 
wspólnoty mieszkaniowe 
oraz przedsiębiorcy czy jed-
nostki sektora finansów 
publicznych będące gmin-
nymi lub powiatowymi oso-
bami prawnymi, mogą ubie-
gać się o dofinansowanie 
do budowy biologicznych 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Dotacja obejmuje 
częściowy zwrot wydat-
ków poniesionych na zakup 
i montaż oczyszczalni słu-
żących do odprowadzania 
ścieków z nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie 
gminy Jedlińsk. Dofinanso-
waniem mogą zostać objęte 
inwestycje zlokalizowane 
na obszarach dotychczas 
nieskanalizowanych, zlokali-
zowanych na terenie gminy 
Jedlińsk, za wyjątkiem tych 
miejscowości, gdzie rozpo-
częto budowę kanalizacji 
sanitarnej, uzyskano pozwa-
lanie na budowę kanalizacji 
sanitarnej bądź na terenach 
wskazanych przez Gminę 
do skanalizowania w okre-
sie najbliższych pięciu lat. 
Dopuszcza się przyznanie 
dotacji na budowę przy-

domowych oczyszczalni  
w miejscowości skanalizo-
wanej lub przewidywanej do 
skanalizowania systemem 
zbiorczym, w przypadku gdy 
podłączenie nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej jest 
technicznie lub ekonomicz-
nie nieuzasadnione.

Do budowy wykorzysty-
wane mogą być wyłącznie 
urządzenia nowe posia-
dające certyfikat zgodno-
ści z normą PN-EN 12566 
– 3 +A2:2013 (urzą-
dzenia muszą posiadać  
znak B lub cE). 

Dofinansowanie udzie-
lane jest w formie dotacji 
na podstawie złożonego 
kompletnego wniosku. 
Wnioskodawca na budowę 
przydomowej oczyszczalni 
może uzyskać dotację do 
50% kosztu całkowitego 
(zakup wraz z montażem 
oczyszczalni) udokumen-
towanego na podstawie 
faktur lub rachunków, lecz 
nie więcej niż 4 000,00 zł 
(słownie: cztery tysiące zło-
tych), przy czym do kosztów 
nie zalicza się kosztów wła-
snej robocizny oraz kosztów 
związanych ze sporządze-
niem dokumentacji, kosz-
tów opracowania projektu 

instalacji, wymaganych 
prawem pozwoleń, nadzoru  
budowlanego, itp.

Wnioski wraz z wymaga-
nymi załącznikami należy 
składać do Urzędu Gminy w 
Jedlińsku w wyżej wskaza-
nym terminie tylko i wyłącz-
nie za pośrednictwem 
Poczty Polskiej.

(Regulamin oraz wzory 
wniosków są dostępne 
na stronie interne-
towej Urzędu Gminy 
Jedlińsk www.jedlinsk.pl  
w zakładce Aktualności).

  UWAGA – Wnioski będą 
rozpatrywane według kolej-
ności ich składania. W przy-
padku wyczerpania środków 
finansowych przeznaczo-
nych na ww. cel w budże-
cie gminy w danym roku,  

dofinansowanie może być 
realizowane w pierwszej 
kolejności w następnym roku 
kalendarzowym przy akcep-
tacji Wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje 
udzielane są w Urzędzie 
Gminy w Jedlińsku pod  
nr tel. 48 32 13 098.

UWAGA! – Wnioski będą 
rozpatrywane według 
kolejności ich składania. 
W przypadku wyczerpa-
nia środków finansowych 
przeznaczonych na ww. 
cel w budżecie gminy w 
danym roku, dofinanso-
wanie może być realizo-
wane w pierwszej kolej-
ności w następnym roku 
kalendarzowym przy  
akceptacji Wnioskodawcy.

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Problem śmiecenia nie ustaje
Pomimo surowych kar za zaśmiecanie nadal bardzo 

często zdarza się pozostawianie odpadów w miejscach 
niedozwolonych. cieszy jednak fakt, że nasze publikacje  
przynoszą skutek.

Jeden z ostatnich takich przy-
padków to odpady porozrzucane 
w Jedlińsku w rejonie ul. Energe-
tyków i Malikowa. 

Po opublikowaniu tej infor-
macji w Internecie śmieci 
zostały uprzątnięte, prawdo-
podobnie przez osoby, które je  
tam pozostawiły.

Przypominamy, że pozosta-
wienie odpadów w niedozwo-
lonych miejscach jest ścigane 
przez policję i podlega karze 
grzywny z art. 75 Kodeksu 
wykroczeń w wysokości do 
500 złotych. Natomiast art. 154 

Kodeksu wykroczeń stanowi, 
że „kto wyrzuca na nienależący 
do niego grunt polny kamie-
nie, śmieci, padlinę lub inne 
nieczystości (…) podlega karze 
grzywny do 1000 złotych”.
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Rok 2020/2021

Nazwa miejsowości Rodzaj Odpadów kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń

Komunalne 3,17,30 15,29 12,26 10,24 7,21 4,18 2,16,30 13 11 15
Tworzywa sztuczne                                
i metale (worek żółty)                                                          2 7 4 2 6 3 1 5 3 7
Papier (worek niebieski) 23 6 12 4
Szkło (worek zielony) 11 7 1 2 8
Bio (worek brązowy) 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,19 2,16,30 14,28 25 22 13
Gabaryty i elektroodpady 5 9
Popiół 7 6 10 29 5
Komunalne 3,17,30 15,29 12,26 10,24 7,21 4,18 2,16,30 13 11 15
Tworzywa sztuczne                                
i metale (worek żółty)                                                          2 7 4 2 6 3 1 5 3 7

Papier (worek niebieski) 27 7 13 4
Szkło (worek zielony) 12 1 14 2 8
Bio (worek brązowy) 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,19 2,16,30 14,28 30 28 13
Gabaryty i elektroodpady 6 9
Popiół 8 7 16 29 12
Komunalne 10,24 8,22 5,19 3,17,31 14,28 11,25 9,23 20 18 22
Tworzywa sztuczne                                
i metale (worek żółty)                                                          9 14 18 9 13 10 8 12 10 14
Papier (worek niebieski) 29 20 22 5
Szkło (worek zielony) 25 8 15 10 18
Bio (worek brązowy) 8,22, 6,20, 3,17 1,15,29 12,26 9,23 7,21 18 16 20
Gabaryty i elektroodpady 12 21
Popiół 14 13 17 8 12
Komunalne 10,24 8,22 5,19 3,17,31 14,28 11,25 9,23 20 18 22
Tworzywa sztuczne                                
i metale (worek żółty)                                                          9 14 18 9 13 10 8 12 10 14
Papier (worek niebieski) 28 21 26 5
Szkło (worek zielony) 26 14 24 23 25
Bio (worek brązowy) 8,22 6 , 20 3,17 1,15,29 12,26 9,23 7,21 18 16 20
Gabaryty i elektroodpady 13 21
Popiół 15 14 26 8 19
Komunalne 6 , 20 4,18 1,15,29 13,27 10,24 7,21 5,19 9 7 11
Tworzywa sztuczne                                
i metale (worek żółty)                                                          16 21 25 16 20 17 15 19 17 21
Papier (worek niebieski) 28 23 27 25
Szkło (worek zielony) 28 15 28 23 28
Bio (worek brązowy) 7,21 5,19 2,16,30 14,28 11,25 8,22 6 , 20 3 1 13
Gabaryty i elektroodpady 19 2
Popiół 21 20 24 15 19
Komunalne 6 , 20 4,18 1,15,29 13,27 10,24 7,21 5,19 9 7 11
Tworzywa sztuczne                      
i metale (worek żółty)                                                            16 21 25 16 20 17 15 19 17 21

Papier (worek niebieski) 18 30 29 27
Szkło (worek zielony) 27 21 29 24 29
Bio (worek brązowy) 7,21 5,19 2,16,30 14,28 11,25 8,22 6 , 20 3 1 13
Gabaryty i elektroodpady 20 2
Popiół 22 21 27 15 26
Komunalne 14,27 11,25 8,22 6, 20 3,17,31 14,28 12,26 16 14 18
Tworzywa sztuczne                              
i metale (worek żółty)                                                            23 28 23 23 27 24 22 26 31 28

Papier (worek niebieski) 18 30 29 27
Szkło (worek zielony) 28 22 30 25 29
Bio (worek brązowy) 14,28, 12,26 9,23 7,21 4,18 1,15,29 13,27 30 30 20
Gabaryty i elektroodpady 26 23
Popiół 1 27 27 28 26

Wszystkie rejony TERMINY PŁATNOŚCI ZA ODPADY: II KWARTAŁ  DO 20.06.2020, III KWARTAŁ DO 20.09.2020, IV KWARTAŁ DO 20.12.2020

4

Czarna Rola, Gryzów, 
Jedlanka, Kępiny, 

Mokrosęk, Narty, Nowa 
Wola, Nowe Zawady, 

Romanów, 

6

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlińsk od 01.04.2020 do 31.01.2021.                                                                         
miesiąc

Re
jo

n

Bierwiecka Wola, 
Janki, Józefów, Lisów, 
Moczydło, Piaseczno, 

Płasków, Stare Zawady

3

Odpady w dniu odbioru prosimy wystawić na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkniętej nieruchomości lub udostępnić w altance śmietnikowej z 
wejściem od strony ulicy, nie późniejniż do godz.08:00

1

Klwaty, Wielogóra

Jedlińsk, Józefówek,  
Marcelów

Bród, Górna Wola, 
Gutów, Jankowice, 
Ludwików, Piastów, 

Wola Gutowska

2

7

Bierwce, Boża Wola, 
Budki Wierzchowskie, 
Czarny Ług, Godzisz, 
Jeziorno, Kruszyna, 
Obózek, Urbanów, 

Wierzchowiny

Kamińsk, Klwatka 
Szlachecka, Wsola

Wszystkie rejony

5

Ekola Sp. z o.o.  ul. 1905 Roku 47 lok 14, 26-600 Radom
Tel. 48 385-38- 87, Fax. 48 385-38-88, 
e-mail: biuro@ekolaradom.pl
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Z życia szkół
PSP w Bierwcach

Uroczystości 
i wydarzenia szkolne
Jesteśmy dumni, że szkolne 

Muzeum pod Strzechą znów żyje! 
Stało się to dzięki staraniom 
dyrektor Agnieszki Szymańskiej 
oraz Bożeny Zbrożyny. Na nowo 
możemy cieszyć się eksponatami, 
które pozwalają ocalić od zapo-
mnienia minione czasy.

W ramach Międzynarodowego 
Dnia Praw Dziecka przeprowadzone 
zostały zajęcia dotyczące praw i 
obowiązków.

Samorząd Uczniowski razem ze 
Szkolnym Kołem Wolontariatu zor-
ganizował Szkolny Dzień Życzliwo-
ści. Uczniowie obdarowywali się 
miłymi sentencjami i gestami, robili 
zdjęcia w Fotoramce Życzliwości, 
wykonywali emotikonki i przywie-
szali je na Bierwieckim Drzewie 
Życzliwości.

Pasowanie na przedszkolaka 
odbyło się w naszej szkole 22 listo-
pada. Mali artyści ze wszystkich 
grup przedszkolnych zaprezento-
wali piosenki, tańce oraz wierszyki. 
Po części artystycznej nastąpił akt 
pasowania dokonany przez dyrek-
tor Agnieszkę Szymańską.

Andrzejki szkolne wypełnione 
były magicznymi wróżbami i zaba-
wami. Uczniowie klas starszych 
wzięli udział w stacjach zadanio-
wych i w grupach wykonywali 
zadania związane ze wspomnianym 
świętem, natomiast przedszkolaki i 
młodsi uczniowie m.in. topili wosk, 
odkrywając rozmaite kształty. Naj-
młodsze dzieci odwiedziła czarow-
nica – wróżka, która w swoim kape-
luszu przyniosła wróżby i zagadki.

Dzień Pluszowego Misia w 
oddziałach przedszkolnych rozpo-
częło spotkanie w sali maluszków, 
podczas którego dzieci poznały 
historię Święta Pluszowego Misia 
oraz wspólnie bawiły się przy 
misiowych piosenkach, rozwiązując 
zadania i zagadki.

Dbając o bezpieczeństwo dzieci 
zaprosiliśmy na spotkanie straża-
ków z Państwowej Straży Pożarnej 
w Radomiu. Odbyło się ono pod 
hasłem „Czujka na straży Two-
jego bezpieczeństwa”. Celem było 
zmniejszenie liczby ofiar pożarów 
i zatruć tlenkiem węgla w domach.

W ramach dbania o bezpieczeń-
stwo gościliśmy również dyrektora 
WORD w Radomiu Marcina Ciężkow-
skiego i jego pracowników, którzy 
przeprowadzili zajęcia o tematyce 
BRD. Z rąk dyrektora WORD i dyrek-
tor Agnieszki Szymańskiej ucznio-
wie otrzymali zestawy poprawia-
jące bezpieczeństwo na drodze. 
Dodatkową atrakcją był symulator 
jazdy motocyklem. Przedszkolaki 
przeszły praktyczną naukę poru-
szania się po przejściu dla pieszych 
oraz korzystania ze świateł. W 
nagrodę dzieci otrzymały odblasko-
wego węża, który ułatwi im wyjście 
na spacery.

Podczas warsztatów artystycz-
nych przeprowadzonych przez 
MammaLeo przedszkolaki miały 
możliwość samodzielnego wyko-
nania ozdobnych świeczek oraz 
medalu dla dziadka. Całe przedsię-
wzięcie zawdzięczamy rodzicom, 
którzy bardzo aktywnie uczestniczą 
w życiu szkoły. Sponsorem wyda-
rzenia był Marek Bal – właściciel 
firmy Kratki.pl – dziękujemy ser-
decznie za wielkie serce i przychyl-
ność.

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka 
uczniowie pod opieką wychowaw-
ców przygotowali uroczystość, w 
trakcie której goście podziwiali 
swoje pociechy w różnych formach 
artystycznych. Dzieci z udziałem 
mam przygotowały również poczę-
stunek. Następnie obdarowały swo-
ich ukochanych gości własnoręcz-
nie przygotowanymi upominkami.

W lutym odwiedziło nas mobilne 
planetarium. Tego dnia uczniowie 
mieli możliwość uczestniczenia w 
zajęciach z astronomii. Dowiedzieli 
się ciekawych rzeczy o układzie 
słonecznym, spadających gwiaz-
dach i meteorach. Następnie zostali 
zaproszeni na seans do ogromnego 
namiotu – planetarium. Tutaj odbyli 
podróż po wszechświecie.

W sobotę, 8 lutego, odbył się bał 
karnawałowy, w którym uczest-
niczyli uczniowie oraz wszystkie 
chętne dzieci z okolicy. Zabawę 
otworzyła dyrektor Agnieszka 
Szymańska. Przy blasku profesjo-
nalnego oświetlenia i dźwiękach 
największych przebojów bawiliśmy 
się doskonale. Nie zabrakło też nie-

spodzianek – Olafa i Myszki Miki, 
które zabawiały dzieci, przepro-
wadzały konkursy i liczne zabawy. 
Dużą popularnością cieszyła się 
Fotobudka.

Konkursy
Amelia Bartkiewicz, Oliwia Pra-

sek i Patrycja Woźniak zdobyły 
nagrody w konkursie plastycznym 
„EKO Ozdoby świąteczne” zorga-
nizowanym przez Związek Gmin 
Radomka. Naszym uczennicom 
nagrody wręczył wójt Kamil Dzie-
wierz.

Czas świąteczny w Bierwcach 
jest zawsze momentem wyjątko-
wym. W tym roku nie mogło być 
inaczej. Tradycyjnie już rodzice 
stanęli na wysokości zadania, 
organizując dla szkolnej społecz-
ności przedstawienie mikołajkowe 
„Święta u Alladyna”. W szkole odbył 
się również kiermasz ozdób bożo-
narodzeniowych, a dochód z niego 
został przeznaczony na zakup rolet 
do sal lekcyjnych.

19 grudnia w atmosferę świat 
Bożego Narodzenia wprowadzili 
nas uczniowie, którzy od rana, 
wraz z wychowawcami i rodzicami, 
przygotowywali potrawy do kola-
cji wigilijnej. Z kolei wieczorem 
przedstawili jasełka. Sceny z życia 
nowonarodzonego dzieciątka, 
pasterzy, mędrców oraz aniołów 
były przeplatane kolędami. Po czę-
ści artystycznej Dyrektor Szkoły 
Agnieszka Szymańska złożyła 
życzenia świąteczne. Następnie 
głos zabrał wójt gminy Kamil Dzie-
wierz, który również złożył życze-
nia wszystkim zebranym. Do jego 
słów przyłączyli się ks. Janusz Cha-
mera oraz radna gminy Ewa Ofiara. 
Wszyscy połamali się opłatkiem, 
składając życzenia. Po części ofi-
cjalnej zgromadzona społeczność 
wsi Bierwce udała się na wspólną 
kolację wigilijną i kolędowanie.

Uczniowie naszej szkoły dołą-
czyli do akcji Fundacji Orange „Jest 
nas więcej”. Rozmawialiśmy o tym, 
jak reagować na hejt w sieci oraz 
co można zrobić, będąc jego świad-
kiem. Symbolem akcji jest poma-
rańczowa sznurówka, którą otrzy-
mali uczniowie.

Wyjazdy
Dzieci z oddziałów przedszkol-

nych i klas I–III oglądali musical 
„Przygody Wilka i Zająca”. Pełne 

komicznych sytuacji i humoru słow-
nego przedstawienie rozśmieszało, 
a zarazem uczyło dzieci odpowied-
nich zachowań w konkretnych 
sytuacjach. W fabułę wpleciony był 
także wątek ekologiczny i wycho-
wawczy.

Dzieci z oddziałów przedszkol-
nych oraz klasy I uczestniczyły w 
mikołajkowym wyjeździe do Cen-
trum Zabaw Hula Park w Radomiu. 
Przenosząc się w świat uwielbia-
nej przez nich „Krainy Lodu”, bez-
trosko bawiły się w rytmie znanych 
dziecięcych przebojów, które prze-
platane były specjalnie dla nich 
przygotowanymi konkurencjami.

W zwiedzaniu Muzeum Jacka 
Malczewskiego w Radomiu wzięli 
udział uczniowie klas VI i VII. Dzieci 
obejrzały wystawę zatytułowaną 
„Moja dusza. Oblicza kobiet w 
malarstwie Jacka Malczewskiego” 
,a następnie uczestniczyły w 
warsztatach „Portret Chimery”, 
podczas których wykonali kolaż z 
różnych materiałów plastycznych.

Z kolei uczniowie klasy VIII wraz 
z wychowawczynią i nauczycielką 
biblioteki wzięli udział w wykła-
dzie dr Duszyka, który odbył się 
w Bibliotece Miejskiej w Radomiu. 
Spotkanie poświęcone było postaci 
Teresy Grodzińskiej – bohater-
skiej sanitariuszki, zamordowanej 
bestialsko przez Kozaków podczas 
wojny bolszewickiej 1920 r. Okazją 
do spotkania była 120. rocznica 
urodzin Tereni.

Dzięki dobrej współpracy dyrek-
tor Agnieszki Szymańskiej z Toma-
szem Karolakiem i Teatrem Imka 
nasi uczniowie mieli możliwość 
obejrzenia „Małego Księcia” w wer-
sji musicalowej. Na uczniach duże 
wrażenie zrobiła nie tylko przed-
stawiona treść lektury, ale również 
piosenki, będące dużym urozma-
iceniem tekstu. Nikt z nas nie spo-
dziewał się również elementów 
interaktywnych i akrobatycznych!

Działania projektowe 
Z inicjatywy dyrektor Agnieszki 

Szymańskiej zrealizowaliśmy pro-
jekt „Inka 1920 roku”, w ramach 
którego uczniowie klasy VIII zapo-
znali się z materiałami źródłowymi 
na temat Teresy Grodzińskiej,  
a następnie wykonali plakaty.

W ramach realizacji projektu 
Mazowsze uczniowie klasy VII spo-
tkali się z leśnikami Nadleśnictwa 
Dobieszyn – Ryszardem Regulskim 
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Jasełka
Jasełka na wsi… Dla wielu to 

słowa i wydarzenie kulturalne 
bez znaczenia. W prasie i tele-
wizji nie pojawiają się po nich 
kwieciste recenzje gry aktor-
skiej, pochwała pod adresem 
rozbudowanej scenografii, skom-
plikowanej, wydumanej intrygi. 
Na premiery nie wchodzi się po 
czerwonym dywanie. Taki mamy 
świat. Bardziej ceni się w nim 
nazwiska niż prawdę i szczerość.

Spotkania wigilijne przed 
świętami Bożego Narodzenia 
należą do tradycji naszej szkoły. 
Od lat świętujemy wspólnie z 
całą społecznością i gośćmi, 
których obecność jest dla  
nas zaszczytem.

Na naszą uroczystość przy-
byli: Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk, Łukasz Kurek 
– przewodniczący rady gminy 
Jedlińsk, podopieczni DPS w 
Jedlance wraz z opiekunem oraz 
członkowie zespołu ludowego  
„Czerwone Korale”.

Jak co roku poddaliśmy się tej 
niezwykłej magii towarzyszą-
cej naszym szkolnym obcho-
dom radosnej nowiny o Naro-
dzeniu Pańskim. Znów jasełka 
zgromadziły nas w jednej sali. 
Znów sprawiły nam wiele rado-
ści i wprowadziły w świąteczny 
nastrój.

Po ciepłym wystąpieniu dyrek-
tor Małgorzaty Sobień, która 
serdecznie powitała obecnych i 
złożyła życzenia świąteczne oraz 
noworoczne odbyły się jasełka, 
które przygotowali uczniowie 
klas VI, VII i VIII pod kierunkiem 
Beaty Nowak i Dariusza Maka-
rewicza. Nowoczesna, ale jakże 
wzruszająca, wersja jasełek 
zyskała uznanie widzów, a mło-
dzi aktorzy nagrodzeni zostali 
zasłużonymi brawami.

II częścią programu artystycz-
nego było odtworzenie popu-
larnego niegdyś bożonarodze-
niowego zwyczaju kolędowania 
z gwiazdą, szopką i turoniem. 
Dziś należy do rzadkości i spo-
tkać go jeszcze jedynie można 
na wsiach. W miastach niestety 
tradycja zanika. Szkoda trochę, 
bo to piękny i ciekawy obrzęd o 
bogatej historii. Kolędnicy odgry-
wali zabawne scenki i śpiewali 
bożonarodzeniowe pieśni, recy-

towali zabawne rymowanki. 
Całemu widowisku towarzyszyła 
atmosfera ogólnej wesołości.

Wystąpili również goście – 
zespół „Czerwone Korale”, który 
zaprezentował XVII-wieczne 
polskie kolędy. Spotkanie zakoń-
czyliśmy wspólnym wykonaniem 
kolędy „Bóg się rodzi”.

Podczas spektaklu padły 
słowa, że życie ludzi przed laty 
toczyło się według ruchu gwiazd. 
To trochę paradoksalne stwier-
dzenie ma odzwierciedlenie 
również w naszej rzeczywisto-
ści. Ludzie teraz, podobnie jak 
kiedyś patrzą w niebieski ekran, 
szukając wskazówek danym 
im przez „gwiazdy”. Dzisiejsze 
gwiazdy... ekranów i scen... jakże 
inne są od tamtej... betlejemskiej, 
która wskazała ludziom drogę 
do jedynego, prawdziwego celu  
w naszym życiu. Człowieka.

Powracamy do tradycji 
Jeszcze kilkanaście lat temu 

ze świętami (nie tylko Bożego 
Narodzenia) kojarzyło nam się 
obowiązkowe wysyłanie kartek. 
Dla każdego wymyślaliśmy inne 
życzenia, staraliśmy się dodać 
„coś” od siebie.

Możliwość złożenia życzeń 
świątecznych i noworocznych 
dostarczała nam wielu pozytyw-
nych emocji, nie traktowaliśmy 
tej czynności jako niepotrzeb-
nego obowiązku. Do czasu, kiedy 
nasze życie zaczęło się zmieniać, 
nabrało szybszego tempa.

Jednym ze sposobów skła-
dania życzeń stało się zastę-
powanie tradycyjnych kartek 

świątecznych kartkami w formie 
elektronicznej i SMS-ami. Często 
życzenia przesyłamy sobie na 
portalach społecznościowych. 
Dlaczego? Jest to o wiele prost-
sze i nie wymaga wiele czasu. 
To wszystko spowodowało, że 
tradycyjne kartki odeszły już  
w zasadzie w niepamięć.

Dlatego 13 grudnia społecz-
ność szkolna spotkała się na 
wspólnym pisaniu świątecznych 
życzeń. Taki powrót do „sta-
roświeckich” form wyrażania 
życzliwości, przyjaźni i pamięci 
w obecnych czasach wydaje się 
szczególnie istotny.

Chociaż raz do roku odłóżmy na 
obok urządzenia elektroniczne, 
aby piórem i sercem napisać 
życzenia dla bliskich osób. Życze-
nia pełne dobroci i ciepła, pisane 
WŁASNĄ RĘKĄ!!!

Zabawa karnawałowa
Po ciężkiej pracy uczniowie 

niewątpliwie zasłużyli na odpo-
czynek oraz dobrą rozrywkę w 
postaci zabawy karnawałowej, 
która odbyła się w naszej szkole 

25 stycznia. Dzieciom towarzy-
szyło wiele emocji i wrażeń. Sala 
gimnastyczna wyglądała inaczej 
niż na co dzień, zamieniła się w 
prawdziwą dżunglę. Tak udeko-
rowana zachęcała do wspaniałej 
zabawy. W szkole zaroiło się od 
Spidermanów, piratów, rycerzy, 
kowbojów rodem z Dzikiego 
Zachodu, klaunów, czarodzie-
jów... Były wróżki, księżniczki, 
smoki, diabły, lwy, krokodyle, 
motyle, biedronki i różne inne 
stwory i dziwadła... Niektórzy 
byli nie do poznania, inni budzili 
podziw, a niekiedy nawet prze-
rażenie. Wszyscy bawili się zna-
komicie, bo humor dopisywał 
zarówno dzieciom, wychowaw-
com jak i rodzicom.

Zabawę poprowadził DJ, a dla 
dzieciom z OP oraz uczniom klas 
I–III czas uatrakcyjniały anima-
torki i zabawne przebrania pań 
wychowawczyń Wszyscy uczest-
nicy obdarowani zostali pacz-
kami ze słodyczami, a w trakcie 
zabawy zaproszeni na poczęstu-
nek.

To kolejna wspaniała uro-
czystość szkolna, której orga-
nizacja jest możliwa wyłącznie 
dzięki zaangażowaniu dyrektor 
Małgorzaty Sobień i rodziców  
naszych uczniów.

Dzień Babci i Dzień Dziadka
To dzień niezwykły, nie tylko 

dla dzieci, ale przede wszyst-
kim dla babć i dziadków. To 
dzień pełen uśmiechów, wzru-
szeń i radości. Dnia 30 stycznia 
uczniowie klas I–III pod opieką 
wychowawczyń przygotowały 
wspaniałą imprezę. Zaproszeni 
goście licznie zjawili się, by 
wziąć udział w obchodach tego 
święta. W trakcie uroczysto-
ści babcie i dziadkowie mogli  

PSP w Ludwikowie

i Piotrem Zarębą, by poszerzyć wie-
dzę ekologiczną. Dzięki leśnikom 
dzieci dokonały pomiaru pomnika 
przyrody – bierwieckiego dębu. 
Dokonane obliczenia pozwoliły 
ustalić, że nasz dąb ma ok. 180 lat. 
Kilka dni później odbyły się huczne 
„urodziny” naszego Staruszka, jak 
pieszczotliwie został nazwany dąb.

W oddziałach przedszkolnych 
kontynuowana jest realizacja Pro-
jektu Czytelniczego „Magiczna Moc 
Bajek”, w ramach którego przed-
szkolaki biorą udział w zajęciach, 
których celem jest m.in. uwrażli-
wienie na ludzką krzywdę.

13 stycznia gościliśmy przedsta-
wicieli Agencji Szkolno-Przedszkol-
nej „LUPUS”, którzy przeprowadzili 

zajęcia w ramach programu eduka-
cyjnego „Polska – moja Ojczyzna”. 
Uczniowie mieli okazję sprawdzić 
wiedzę na temat Ojczyzny – godła, 
flagi, hymnu, mapy Polski, sto-
licy. Celem przewodnim spotkania 
było przybliżenie i wyjaśnienie,  
czym jest patriotyzm i Ojczyzna.

Uczestnictwo z życiu gminy
Nasi uczniowie: Szymon Goź-

dziewski, Krystian Kozłowski, Karol 
Majkusiak, Mateusz Ofiara, Cezary 
Piątkowski, Hubert Rudecki, Dawid 
Szczepaniak i Julian Wójcik zostali 
wyróżnieni podczas IV Jedlińskiej 
Gali Sportu.

W styczniu, w ramach projektu 
przedmiotowego z wiedzy o spo-

łeczeństwie dotyczącego samo-
rządu terytorialnego, klasa VIII 
przeprowadziła dwa wywiady 
z urzędnikami naszej gminy. 
Na pierwszy z nich zaproszono 
przewodniczącego rady gminy 
Łukasza Kurka, który w bardzo 
ciekawy sposób opowiedział o 
funkcjonowaniu rady gminy oraz 
o obowiązkach, jakie spoczywają 
na przewodniczącym. Na drugie 
spotkanie zaproszono Dorotę Król, 
która opowiedziała o obowiązkach, 
jakie wypływają z pełnionej przez  
nią funkcji sołtysa wsi.

Bierwiecka społeczność jest 
bardzo otwarta na potrzeby dru-
giego człowieka. Z tego powodu 
pomogliśmy strażakom z OSP w 

Bierwcach w zrobieniu paczek dla 
350 dzieci z Hospicjum Królowej 
Apostołów w Radomiu i zbiórce 
żywności w ramach akcji Paczka 
dla Rodaka i Bohatera na Kresach.

Szczególnie dumni jesteśmy jed-
nak z tego, że znaleźliśmy się w 
gronie darczyńców w tegorocznej 
edycji Szlachetnej Paczki. Pomogli-
śmy osobie chorej, która marzyła o 
ciepłej zimie, garnkach do gotowa-
nia zupy, produktach spożywczych 
i chemicznych. Cieszymy się, że 
mogliśmy pomóc i kolejny raz udo-
wodniliśmy, że potrzeba naprawdę 
niewiele, by uszczęśliwić  
drugą osobę.

Monika Skwirowska
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Magia życzliwości
21 listopada obchodziliśmy 

World hello - Dzień Życzliwo-
ści, propagujący takie wartości 
jak szacunek, tolerancja, chęć 
niesienia pomocy i działanie na 
rzecz innych. O tym, że życzli-
wość ma moc, doskonale wiemy 
– jeden gest może zmienić życie 
ludzi. Dyskutowaliśmy z dziećmi 
o tych wartościach jako składo-
wych solidarności, przyjaźni i 
bezinteresownego dobra. Działa-
nia prowadziła M. Kosno.

Maskotki 
dla dzieci w szpitalach
Przekazaliśmy misie dla dzieci 

z radomskich szpitali w ramach 
działań Szkolnego Koła Wolon-
tariatu „Szlachetne Serce”. Plu-
szaki są najlepszymi przyjaciółmi 
dzieci, pomagają lekarzom, pielę-
gniarkom oraz ratownikom prze-
łamać strach i lęk przed chorobą 
u malców. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy włączyli się w akcję. 
Misiów było naprawdę dużo!

Góra Grosza
W listopadzie i grudniu zbiera-

liśmy monety w ramach ogólno-
polskiej akcji Towarzystwa „Nasz 
Dom”. Wzięliśmy udział w akcji 
nie po raz pierwszy. Uczniowie 
zaangażowali się w zbiórkę, a 
nad prawidłowym przebiegiem 
czuwał SU pod opieką A. Lipiec i T. 
Ostrka. Celem, na który zbierane 
są drobne monety, jest pomoc 
dzieciom, które wychowują się 
poza swoją rodziną – w rodzi-
nach zastępczych i rodzinnych 
domach dziecka. Najważniej-
szym efektem akcji jest działanie 
wychowawcze – pokazanie, jaką 
siłę stanowić może niewielka 
pomoc ludzi i wspólne działanie 
dla potrzebujących. Uczniowie 
nie zawiedli, każdy przyniósł 
tyle, ile mógł – w myśl zasady: 
jeden grosz znaczy niewiele, ale 
Góra Grosza zmienia wiele!

Andrzejki w muzeum
27 listopada kl. IV i VI z A. 

Bińkowską i A. Paszkiewicz 
uczestniczyły w warsztatach 
andrzejkowych w Muzeum J. Mal-
czewskiego w Radomiu. Poznali 
wystawę „Trzy razy przez lewe 
ramię”. Edukatorzy przygotowali 
wachlarz zajęć dla dzieci, celem 
których było kultywowanie tra-
dycji i zapoznanie z elementami 
obrzędowości m.in. wróżbami, 
przepowiedniami i przysłowiami 
andrzejkowymi. Dowiedzieliśmy 
się czym są tradycyjne andrzejki 
i katarzynki, a także jaka jest ich 
rola i przeznaczenie w kultu-

rze duchowej regionu. Atrakcją 
wizyty w muzeum była zabawa 
we wróżby, a najbardziej podo-
bało się lanie wosku. W niekon-
wencjonalny sposób poszerzyli-
śmy wiedzę, ale także pobudzi-
liśmy wyobraźnię, otworzyliśmy 
się na nowe doświadczenia i 
odkryliśmy bogactwo polskiej 
kultury.

Palą się znicze…
Wzorem minionych lat przez 

cały listopad zapalaliśmy znicze 
przed Głazami Pamięci. Upamięt-
niliśmy tych, którzy stanęli do 
nierównej walki z okupantem, 
a także nie ugięli się sowiec-
kiej agresji. Rok 2019 skłaniał 
do refleksji nad wydarzeniami 
naznaczonymi krwią, cierpieniem, 
ale także odwagą Polaków w imię 
wolności ojczyzny. W ten prosty 
sposób złożyliśmy swoisty hołd 
tym, którzy w obliczu zagroże-
nia podjęli walkę z agresorami, 
broniąc Niepodległej. Odpowie-
dzialną była A. Paszkiewicz.

Pomagamy
Wolontariusze z naszej szkoły, 

z inicjatywy dyrektora R. Dziury, 
kolejny raz brali udział w ogól-
nopolskiej akcji charytatywnej 
„Świąteczna zbiórka żywności” 
organizowanej przez Bank Żyw-
ności w Radomiu. Z zebranych 
produktów zrobiliśmy paczki i 
przekazaliśmy potrzebującym na 
święta. Celem zaangażowania 
uczniów w zbiórkę było uwraż-
liwienie młodego człowieka na 
potrzeby innych osób, integracja 
młodzieży, wyrabianie umiejęt-
ności współpracy w grupie, ale 
także możliwość poznania zasad 
organizowania akcji odpowie-
dzialność za podjęte działanie.

Szach i mat!
2 grudnia nasi uczniowie 

wzięli udział w XII Gminny 
Mikołajkowym Turniej Szacho-
wo-Warcabowy dla dzieci i mło-
dzieży pod patronatem Wójta 
Gminy Jedlińsk. Zawody roze-
grane były w trzech kategoriach 
wiekowych. Wśród wszystkich 
uczniów kl. IV–VI najlepszy oka-
zał się B. Wus – uczeń klasy VI. 
Zajął I miejsce. Bardzo dobrze 
spisał się również K. Kopycki.

Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza
5 grudnia odbył się uroczysty 

apel z okazji Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza. Koordyna-
tor Szkolnego Koła Wolontariatu 
„Szlachetne Serce” A. Bińkowska 
wraz z dyrektorem Ryszardem 
Dziurą złożyli wszystkim wolon-
tariuszom życzenia z okazji ich 
święta i wręczyli dyplomy uzna-
nia za piękną postawę wobec 
drugiego człowieka.

Idą święta – o kartce 
pamiętaj!
Dołączyliśmy i my do II edycji 

kampanii! Celem projektu było 
zwrócenie uwagi na relacje oso-
biste, pamięć o członkach rodziny, 
wspólne spędzanie czasu, jak 
również podtrzymywanie trady-
cji pisania kartek świątecznych. 
W dobie przesyłania SMS-ów, 
zdaje się być ona rzadkością. 
Zachęcaliśmy do tego, aby odło-
żyć media cyfrowe i poświęcić 
czas na wspólne przygotowania. 
Dzięki temu najmłodsi zyskują 
umiejętność własnoręcznego 
napisania kartki i stworzenia jej 
od podstaw. To dobra okazja, 
by uwolnić kreatywność i nabyć 
nowe umiejętności. Koordynator 
akcji to A. Paszkiewicz.

Bądź czujny!
16 grudnia spotkaliśmy się ze 

strażakami Państwowej Straży 
Pożarnej w Radomiu pod hasłem 
„Czujka na straży Twojego bez-
pieczeństwa”. Celem kampanii 
jest zmniejszenie liczby ofiar 
pożarów i zatruć tlenkiem węgla 

w domach. Uczniowie aktyw-
nie słuchali, weryfikując swoją 
wiedzę na temat podstępnego 
cichego zabójcy.

Uczymy się rękodzieła
Dawniej ludzie spotykali się ze 

sobą w domach i robili ozdoby, 
które sprawiały, że gościła radość 
z oczekiwanych świąt. Dzieci 
lubią być włączone w przygo-
towania. Wszystko, co robimy 
razem z nimi – zbliża i rodzi więź. 
Z tego powodu w grudniu w kl. 
IV zostały zorganizowane warsz-
taty w ramach edukacji regional-
nej, które poprowadziły mamy 
naszych uczennic. Dzieci pod 
okiem pań wykonywały bombki 
wykazując się pomysłowością i 
wielką cierpliwością. Wszystkie 
przedmioty wykonane metodą 
rękodzieła były niepowtarzalne 
i unikalne. Zajęcia dostarczyły 
każdemu mnóstwo radości. 
Zachęcamy innych rodziców do 
dzielenia się swoimi talentami.

Tradycje świąteczne
12 grudnia dzieci z grupy Bie-

dronki wspólnie ze swoją wycho-
wawczynią K. Paduszek, z wielką 
pomocą mam uczyły się wypie-
kać tradycyjne, świąteczne pier-
niczki. Wałkowaniu, wykrawaniu, 
lukrowaniu i ozdabianiu towa-
rzyszyło wielkie zaangażowanie 
i zadowolenie ze strony dzieci. 
Zapachy z sali, rozchodzące się 
po całej szkole przyciągały wielu 
gości, chętnych do pomocy i 
degustacji. Część pierniczków 
przeznaczono na wigilię środo-
wiskową.

Wspólne gotowanie
To już tradycja w naszej szkole, 

że dyrektor szkoły i nauczyciele 
razem z dziećmi i rodzicami 
wspólnie szykują potrawy na 
stół wigilijny. 19 grudnia cała 
szkoła przygotowywała kolację, 
którą podzieli się z zaproszonymi 
gośćmi. Koordynatorem była A. 
Lipiec.

Gdy pierwsza gwiazdka…
Czwartkowy wieczór 19 grud-

nia był wyjątkowym czasem dla 
społeczności PSP w Jedlance. 
Wraz z mieszkańcami miejsco-
wości przeżywaliśmy bowiem 
wspólne spotkanie wigilijne. 
Mieliśmy okazję spotkać się w 
gronie nauczycieli i pracowni-
ków szkoły, uczniów i ich rodzin 
oraz przyjaciół naszej placówki. 
Wysłuchaliśmy życzeń dyrektora 
Ryszarda Dziury, przewodniczą-
cej rady rodziców E. Urbańskiej i 
przew. SU J. Brody. Uczennica kl. 
VIII A. Imiołek, wprowadziła nas 
w tajemnicę świąt Bożego Naro-
dzenia, odczytując fragment z 
Ewangelii wg. św. Łukasza, opo-
wiadający o przyjściu Zbawiciela 
na świat. W przeniesieniu się w 

podziwiać swoje pociechy w 
różnych formach artystycz-
nych. Dzieci obdarowały swoich 
ukochanych gości własnoręcz-
nie przygotowanymi upomin-
kami. Spotkanie upłynęło w 
miłej i serdecznej atmosferze. 
Dzieci, poprzez inscenizację, 
wiersze i piosenki mogły wyra-
zić swoje uczucia – podzięko-
wania za ciepły uścisk, wspa-

niałe święta, wakacje i każdą  
pyszną szarlotkę.

Szczęśliwe i uśmiechnięte 
twarze babć i dziadków po raz 
kolejny ukazały nam, jak ważne 
są takie spotkania i chwile spę-
dzone z wnukami.

„Umiem pływać”
Klasy I–III uczestniczyły w pro-

jekcie powszechnej nauki pły-

wania „Umiem pływać”. Pomy-
słodawcą projektu jest Minister-
stwo Sportu i Turystyki. Głów-
nym koordynatorem jest Mazo-
wieckie Zrzeszenie LZS w War-
szawie. Podczas zajęć na krytej 
pływalni „Aquapark” w Radomiu 
pod kierunkiem instruktorów 
dzieci poznawały tajniki pływa-
nia. Bardzo chętnie i aktywnie 
uczestniczyły w zajęciach na 

basenie. Z niecierpliwością cze-
kały na każdy kolejny wyjazd. 
Projekt trwał od września 2019 
r. do lutego 2020 r. Dał uczniom 
nie tylko możliwość nauki pływa-
nia, ale również aktywnego spę-
dzania czasu i dobrej zabawy.

Beata Nowak

PSP w Jedlance
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rzeczywistość tego wiekopom-
nego wydarzenia sprzed dwóch 
tysięcy lat pomogły nam jasełka 
przygotowane przez uczniów 
naszej szkoły pod kierunkiem 
B. Michalskiej i ks. D. Karasia 
oraz piękne kolędy, które wraz 
z uczennicami przygotowała K. 
Sadowska. Po przedstawieniu 
w ciepłej, niemalże rodzinnej 
atmosferze złożyliśmy sobie 
szczere życzenia zdrowia i wszel-
kiej pomyślności w Nowym Roku. 
Wieczerzę wigilijną urozmaiciły 
pyszne potrawy, które przygo-
towali samodzielnie uczniowie 
naszej szkoły wraz z rodzicami i 
wychowawcami. Dziękujemy ser-
decznie wszystkim, którzy wzięli 
udział w tym pięknym wydarze-
niu.

Kolędujemy
Uczennice naszej szkoły  

P. Górnik i K. Nowakowska zajęły 
II miejsce ex eaquo w konkur-
sie kolęd „Jedlińskie Spotkania z 
Kolędami i Pastorałkami”. Paulina 
z wielką subtelnością wykonała 
kolędę „Cicha noc”, a Katarzyna z 
niezwykłą wrażliwością „Lulajże 
Jezuniu”. Uczennicom serdecznie 
gratulujemy! Uczennice zostały 
przygotowane do występu przez 
K. Sadowską.

Pamiętamy o innych
Jak co roku społeczność Szkol-

nego Koła Wolontariatu „Szla-
chetne Serce” przygotowała 
kartki świąteczne oraz wypieki 
dla podopiecznych Domu Pomocy 
Społecznej w Jedlance. Wolon-
tariusze wraz z dyrektorem R. 
Dziura i A. Bińkowską wszystkie 
te wspaniałości zawieźli senio-
rom. Podopieczni witali nas z 
dużym uśmiechem na twarzy. 
Spotkanie dla obu stron było bar-
dzo wzruszające. Poprzez takie 
działania staramy się nauczyć 
dzieci wrażliwości i empatii dla 
ludzi schorowanych, starszych i 
znajdujących się tuż obok.

Pierwsze i drugie miejsce 
w powiecie
W Starostwie Powiatowym 

w Radomiu odbył się finał kon-
kursu „Uzależnieniom mówimy 
NIE”, którego celem było rozwi-
janie i popularyzowanie wśród 
uczniów wiadomości o zagroże-
niach jakie niosą ze sobą uza-
leżnienia. W zmaganiach wzięło 
udział 51 uczestników z 22 szkół 
podstawowych z terenu powiatu 
radomskiego. Z zadaniami najle-
piej poradził sobie M. Chojnacki z 
kl. VIII. W nagrodę otrzymał hulaj-
nogę elektryczną. Drugie miejsce 
zdobyła K. Nowakowska. Z rąk 
starosty radomskiego W. Trelki, 
odebrała zegarek smartwatch. 
To wielki sukces dla naszej małej 
szkoły i promocja gminy Jedlińsk 
w powiecie radomskim. Przygo-
towaniem uczniów zajął się R. 
Dziura i M. Brudnicka.

Sportowe zmagania
Nasza mała szkoła to kuźnia 

wielkich talentów sportowych! 
8 stycznia w ZSP we Wsoli 
uczniowie z rocznika 2007 i 
młodsi wzięli udział w gminnych 
zawodach w mini koszykówce 
chłopców. W turnieju tym zajęli 
III miejsce. Kolejnym wielkim 
sukcesem dla chłopców z kl. VIII 

zakończył się Gminny Turniej 
Siatkówki w Jedlińsku. W tej 
kategorii w zawodach wzięło 
udział pięć szkół. Nasza drużyna 
wygrała wszystkie spotkania. 
Kolejnym świetnym wynikiem 
pochwalić się mogą chłopcy z 
rocznika 2007 i młodsi, którzy 
zajęli drugie miejsce w Gminny 
Turniej Siatkówki w Jedlińsku. 
Dziewczęta z naszej szkoły nie 
ustępują chłopcom i w rocz-
niku 2005 i młodszym poszły 
w ślady swoich rówieśników ze 
szkoły i wygrały Gminny Turniej 
Siatkówki w Jedlińsku. Swoim 
osiągnięciem sprawiły wiele 
radości całej naszej społeczno-
ści szkolnej. To wszystko dzięki 
ciężkiej i wytrwałej pracy dzieci 
i pracy trenerskiej R. Dziury  
i A. Bińkowskiej.

Herbatka z babcią 
i dziadkiem
Dziadkowie to wyjątkowe 

osoby w życiu młodego czło-
wieka. Spotkanie z okazji ich 
święta jest szczególnym dniem 
w kalendarzu naszych uroczy-
stości szkolnych, w którym 
wnuczęta w wyjątkowy sposób 
dziękują swoim babciom i dziad-
kom za ich bezgraniczną miłość i 
troskę. Przy herbatce i przygoto-
wanym przez rodziców słodkim 
poczęstunku babcie i dziadkowie 
przeżywali chwile wzruszeń i 
radości podziwiając swoje wnu-
częta występach artystycznych. 
Wszystkim babciom i dziadkom 
życzymy dużo zdrowia i spełnie-
nia marzeń. Uroczystość koordy-
nowała K. Paduszek.

Nowy rok – nowe książki!
Dzięki staraniom dyrektora 

Ryszarda Dziury pojawiło się w 
naszej szkolnej bibliotece kilka-
dziesiąt nowości książkowych. 
Wśród nich znajdują się książki 
dla dzieci młodszych, które 
dopiero zaczynają czytać, jak 
i starszych – literatura przygo-
dowa, obyczajowa, fantastyka, 
słowniki oraz lektury. Każdy 
znajdzie coś dla siebie. Zapra-
szamy w progi naszej biblioteki.

Karnawałowe muzykowanie
Koncert muzyki karnawałowej 

to jedno z najbardziej widowi-
skowych wydarzeń, które przy-
ciąga tłumy fanów. Dlatego 27 
stycznia dzieci oddziału przed-
szkolnego oraz uczniowie klas 
I–VIII udali się do Zespołu Szkół 
Muzycznych im. O. Kolberga w 
Radomiu, żeby wysłuchać prze-
bojów polskich i zagranicznych 
w nowych aranżacjach w wyko-

naniu uczniów tej szkoły oraz 
zaproszonych gości. Usłyszeli-
śmy utwór „Skyfall” w wykonaniu 
N. Kosmowskiej. Jest to jedena-
stoletnia uczestniczka The Voice 
Kids, która dostała się do dru-
żyny D. Kwiatkowskiego. Kolejną 
gwiazdą był uczestnik programu 
„Mam Talent”. Wyśpiewał on 
finałowy utwór przy dźwiękach 
orkiestry „Cocabana”. Ale to 
jeszcze nie koniec atrakcji. Nasi 
uczniowie: I. Wrona z oddziału 
przedszkolnego oraz A. Wus z 
kl. IV wzięli udział w konkursie 
muzycznym i wygrali atrakcyjne 
nagrody. Odpowiedzialne to A. 
Lipiec i K. Sadowska.

Poszerzamy swoje 
kompetencje
W roku 2019/2020 z inicja-

tywy dyrektora R. Dziury nasza 
placówka przystąpiła do projektu 
„Mazowiecka Akademia Rozwoju 
Kompetencji Pracowników Insty-
tucji Wspomagania” MARKPIW, 
współfinansowanego przez 
Europejski Fundusz Społeczny w 
ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. Insty-
tucją pośrednicząca jest MEN, 
a realizowany jest we współ-
pracy z MSCDN w Radomiu do 
maja 2020 r. Celem programu 
jest poprawa systemu wspo-
magania na terenie woj. mazo-
wieckiego, a więc rozwój szkoły. 
Przeprowadziliśmy diagnozę 
potrzeb, wybraliśmy obszar 
oraz działania, które realizujemy 
w szkole, a także określiliśmy 
zasady współpracy. Wszystko 
ma służyć nauczycielom edu-
kacji wczesnoszkolnej, którzy 
rozwiną kompetencje w zakre-
sie TIK w procesie nauczania/
uczenia się na I etapie kształce-
nia. Za wspomaganie odpowiada  
A. Paszkiewicz.

Wygrywamy!
W naszej szkole odbył się tur-

niej międzygminny dziewcząt i 
chłopców z siatkówki z rocznika 
2005 i młodsi. O bardzo miłą nie-
spodziankę postarały się dziew-
czynki, które wywalczyły awans 
do finału powiatu radomskiego. 
Chłopcy zajęli drugie miejsce, a 
o kolejności decydowały małe 
punkty. W imieniu całej spo-
łeczności szkolnej wszystkim 
zawodniczkom i zawodnikom 
serdecznie gratulujemy. Dla 
naszej małej szkoły są to bar-
dzo duże osiągnięcia. W zawo-
dach międzygminnych brały 
udział zespoły z gminy Jedlińsk, 
Zakrzew i Jastrzębia.

ciężka praca nagrodzona
Odbyła się IV Gala Sportu, na 

której za osiągnięcia sportowe 
zostali nagrodzeni uczniowie, 
zawodnicy i trenerzy. Wyróżnieni 
otrzymali pamiątkowe statuetki. 
Z naszej szkoły, w poszczegól-
nych kategoriach, nagrodzeni 
zostali: K. Ziółek – najlepszy spor-
towiec w gminie Jedlińsk. Nomi-
nowani nauczyciele to dyrektor 
R. Dziura i A. Bińkowska. Nagro-
dzeni statuetką: drużyna siat-
karzy: M. Chojnacki, W. Imiołek, 
D. Janicki, A. Jurkowski, F. Kal-
barczyk, J. Maj, B. Piwowarczyk, 
B. Pośnik, J. Rączkowski, M. Wal-
czak, K. Wójcik, B. Wus. Ponadto: 
M. Chojnacki – strzelanie kulowe i 
pneumatyczne, K. Majak – pchnię-
cie kulą i rzut dyskiem, A. Mali-
nowska – Fabryka Tańca „Idol”, J. 
Urbański – powiatowe biegi prze-
łajowe. Wszystkim nagrodzonym 
gratulujemy! Przynosicie nam  
radość i niezapomniane emocje.

Dzień Bezpiecznego Internetu
Tegoroczna edycja Dnia Bez-

piecznego Internetu pod hasłem 
„Działajmy razem!” miała na 
celu zachęcenie do aktywnego 
uczestnictwa w współtworzeniu 
bezpiecznego środowiska online 
oraz współpracy pomiędzy sek-
torami przy wspieraniu zmian w 
sieci. Świętowaliśmy, promując 
pozytywne zastosowania Inter-
netu, tolerancję i tworzenie kul-
tury zrozumienia. Uczniowie klas 
IV–VIII najpierw obejrzeli prace 
konkursowe, w tym prezenta-
cje dotyczące bezpieczeństwa 
w sieci, a następnie wysłuchali 
nauczyciela informatyki – K. Pro-
kop, na co należy zwrócić uwagę 
podczas korzystania z kompu-
tera, smartfona czy tabletu.

Doradztwo zawodowe
Wybór szkoły ponadpodsta-

wowej jest trudnym zadaniem. 
6 lutego nasi uczniowie zapo-
znali się z ofertą edukacyjną 
szkoły im. 72. Pułku Piechoty w 
Radomiu Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Radomiu. Przed-
stawiciele goszczący w naszej 
placówce przedstawili musztrę 
paradną w pełnym umunduro-
waniu prezentując swoje umie-
jętności zdobyte podczas nauki. 
Kolejnym punktem był pokaz „Po 
drugiej stronie lustra”, czyli pre-
zentacja fryzur damskich z ele-
mentami wizażu. Uczniowie pod-
czas teatralnych impresji zoba-
czyli jak pięknie można ułożyć 
włosy i podkreślić urodę. Kulmi-
nacyjnym punktem było wystą-
pienie uczniów klasy policyjnej: 
dynamiczny, pełen akcji, walki 
wręcz, okraszony wystrzałami z 
pistoletów! Na każdym wywarł 
ogromne wrażenie.

Mamy Powiat!
W dniu 6 lutego 2020 r. w ZSP 

w Jedlińsku odbyły się gminne 
zawody w tenisie stołowym 
dziewcząt i chłopców z rocznika 
2005 i młodsi oraz 2007 i młodsi. 
Naszą szkołę reprezentowały 
4 zespoły: 1.: R. Adamczyk, A. 
Malinowska, W. Zakrzewska; 2.: 
J. Broda, L. Konopka; 3.: F. Choj-
nacki, J. Maj; 4. B. Piwowarczyk,  
M. Malinowski, M. Choj-
nacki. Wszystkie drużyny,  
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Mamy sukces!
Projekt „Budowa Ścieżki 

Rowerowej“, który brał udział 
w Ogólnopolskim Konkursie 
na najlepszy projekt społeczny 
Programu MĄDRZY CYFROWI 
2019 został jednym z trzech 
laureatów i w nagrodę otrzy-
maliśmy 12 tyś. zł. Sukces ten 
nie byłby możliwy, gdyby nie 
zaangażowanie przychylnych 
nam osób, za co cała społecz-
ność szkolna jest niezmiernie 
wdzięczna. Pozyskane fundu-
sze pozwolą pośmyślnie zreali-
zować rozpoczęte inwestycje.

Trzy razy NIE!
Po raz kolejny w naszej szkole 

odbyło się uroczyste podsumo-
wanie X edycji Gminnego Kon-
kursu Plastycznego „Trzy razy 
NIE – nie pij, nie pal, nie bierz“ 
realizowane w tym roku pod 
hasłem „Żeby zdrowym być, 
trzeba zdrowo żyć“. W konkursie 
wzięli udział uczniowie szkół z 
terenu gminy Jedlińsk. Laureaci 
otrzymali nagrody, a pozostali 
uczestnicy – drobne upominki. Z 
tej okazji przygotowano także 
przedstawienie profilaktyczne, 
po którym zaproszono wszyst-
kich na zdrowy poczęstunek. 
Sponsorem nagród, wyróżnień, 
upominków oraz poczęstunku 
była Gminna Komisja ds Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych w Jedlińsku.

W duchu patriotyzmu
W piatek 22 listopada odbył 

się Wieczorek Patriotyczny, 
podczas którego obecni byli 
radni gminy Jedlińsk oraz wyjąt-

kowi goście, za sprawą których 
udaliśmy się we wzruszającą 
podróż do przeszłości. Wspo-
mnienia z czasów wojny wywo-
łały łzy wzruszenia. To była 
niezwykła lekcja patriotyzmu, 
która integrowała całą społecz-
ność szkolną.

Bóg jest w nas!
W najpiękniejszym miesiącu 

w roku, kiedy oczekujemy 
narodzin Chrystusa, w ludziach 
budzi się miłość, troska i dobroć. 
W PSP w Starych Zawadach 
pamiętamy o tradycji i dzie-
limy się z innymi tym, czym 
możemy. W grudniu zakończyli-
śmy zbiórkę darów dla Polaków 
mieszkających na Wileńszczyź-
nie w ramach akcji charytatyw-
nej „Paczka dla Rodaka i Boha-
tera na Kresach“. Reprezentacja 
uczniów naszej szkoły z kolei 
wzięła udział w „Świątecznym 
spotkaniu przy choince“ na 
rynku w Jedlińsku. Śpiewano 
kolędy, kosztowano wigilijne 
potrawy i zdobiono własnoręcz-

nie pierniki. Angażowaliśmy 
się także w konkursy tema-
tyczne organizowane przez 
GCKiKF w Jedlińsku. W Konkur-
sie Plastycznym „Łańcuchy i 
Bombki Bożonarodzeniowe“ A. 
Zakrzewska i N. Radecka zdo-
były wyróżnienie, K. Gutow-
ska i Sz. Górski – nagrody, a L. 
Bakowska- specjalne wyróżnie-
nie Przewodniczącego Gmin-
nej Komiski ds Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. W 
Jedlińskich Spotkaniach z Kolę-
dami i Pastorałkami K. Piwowar 
wyśpiewał wyróżnienie. Atmos-
fera świąt towarzyszyła nam 
przez cały ostatni miesiąc roku 
– zorganiowaliśmy kiermasz 
słodkości oraz ozdób choinko-
wych, a ostatniego dnia nauki 
obejrzeliśmy przedstawienie 
bożonarodzeniowe, na którym 
obecni byli radni gminy Jedlińsk 
oraz panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z okolicznych miej-
scowości.

W karnawałowych nastroju
24 stycznia świętowaliśmy 

Dzień Babci i Dzień Dziadka. Na 
pięknie udekorowanej sali zgro-
madziali się najbliżsi naszych 
uczniów, dla których przygo-
towano program artystyczny 
obfitujący w piosenki, tańce, 
humorystyczne scenki i grom-
kie „Sto lat“ zagrane na akor-
deonach przez uzdolnionych 
chłopców z kl. V i VII. Uściskom 
i łzom wzruszenia nie było 
końca. Następnego dnia z kolei 
odbyła się zabawa choinkowa, 
podczas której wszyscy dosko-
nale się bawili.

Dzień 
Bezpiecznego Internetu
„Działajmy razem!“ – pod 

takim hasłem obchodziliśmy 
Dzień Bezpiecznego Inter-
netu. Przygotowany apel miał 
za zadanie przypomnieć mło-
dzieży zasady bezpiecznego 
korzystania z Internetu. W akcję 
zaangażowała się cała społecz-
ność szkolna. Ciekawa forma 
apelu uświadomiła wszystkim, 
że uczniowie w PSP w Starych 
Zasadach znają zasady bez-
piecznego korzystania z Inter-
netu, jednak rozmów na ten 
temat nigdy za wiele.

Udział 
szkoły w projekcie cMI
Nasza szkoła dołączyła do 

ogólnopolskiego projektu 
Centrum Mistrzostwa Infor-
matycznego. Podczas bezpłat-
nych, pozalekcyjnych zajęć 
dodatkowych młodzież uczy 
sie zaawansowanej algoryt-
miki i programowania w języku 
Scratch, Python i C++. Ponadto 
na drugi okres nauki zapla-
nowane są także zajecia z 
robotyki i mBot-ami. To wspa-
niała przygoda dla miłośników  

PSP w Starych Zawadach

ku wielkiej naszej radości zajęły 
II miejsca i awansowały do 
zawodów na szczeblu powia-
towy. Gratulujemy i życzymy  
dalszych sukcesów.

Ferie w szkole
Ferie już za nami. Uczniowie 

i absolwenci, którzy zajrzeli do 
szkoły w czasie wolnym, spę-
dzili czas bezpiecznie i cieka-
wie. Dużo aktywności odbywało 
się na sali gimnastycznej, gdzie 
rozgrywaliśmy mecze piłki noż-
nej i ręcznej. Trenowaliśmy też 
umiejętność gry w tenisa sto-
łowego. Sporo chętnych było 
na zajęciach świetlicowych, 
które poświęcone były przede 
wszystkim relacjom. Dzięki nim 
poznaliśmy się jeszcze lepiej. 
Uczniowie programowali swój 
kalkulator, a następnie rozwią-
zywali łamigłówki programi-
styczne. Tężyzna fizyczna prze-
platana była zajęciami, gdzie w 
ruch poszło myślenie. Ułożenie 
sudoku na macie edukacyjnej to 
wcale nie jest prosta sprawa, ale 
„gdzie dwie głowy, to nie jedna” 

i wspólnymi siłami daliśmy radę. 
Była również przestrzeń, gdzie 
można było spełnić się plastycz-
nie. Pracowaliśmy z tabletami 
i ciekawymi aplikacjami, zgłę-
bialiśmy tajniki kodowania sza-
lejąc z kubeczkami. Na koniec 
było wiele zabawy na basenie w 
Radomiu. Było miło, swobodnie 
i ciekawie. Dzięki dyrektorowi 
R. Dziurze wszyscy uczestnicy 
otrzymywali napoje i słodkości. 
Dziękujemy za wspólnie spę-
dzony czas.

Edukacja filmowa
25 lutego dzieci z oddziału 

przedszkolnego i kl. I–III z opie-
kunami byli w Multikinie na 
„Lekcji w kinie”. Temat zajęć to: 
„Kamera! Akcja! O tajemnicach 
planu filmowego”. Bawiliśmy 
się poznając pracę reżysera, 
aktorów, operatora kamery, 
kostiumologa i innych osób 
biorących udział w tworzeniu 
filmu. Uczniowie tworzyli efekty 
dźwiękowe naśladując np. 
tętent koni podczas gonitwy. 
Salwami śmiechu witali odkry-

wanie przed nimi tajemnicy 
efektów specjalnych w filmie – 
„kąpiel” aktorów w pełnej piany 
wannie bez dna. Taka lekcja zde-
cydowanie podobała się nam.! A 
to jeszcze nie był koniec, gdyż 
mieliśmy przyjemność obejrzeć 
film  „Paddington 2”.

Sztuka pięknego pisania
Celem konkursu kaligraficz-

nego było promowanie sztuki 
pięknego pisania, kształtowanie 
szacunku do tradycji kaligra-
fii, która jest nie tylko sposo-
bem przekazywania informacji 
i posiada walory estetyczne, 
ale w dużej mierze kształtuje i 
odzwierciedla charakter piszą-
cego, czyli jego pracowitość, 
zaangażowanie, trening i talent. 
Mistrzynią Kaligrafii 2019/2020 
została uczennica kl. VII N. Wój-
towicz. Wszystkim wyróżnio-
nym serdecznie gratulujemy i 
zachęcamy do udziału w kolej-
nej edycji za rok.

Wielki sukces naszej szkoły!
27 lutego nasi uczniowie 

rywalizowali w eliminacjach 

powiatowych do Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej, które odbyły się w ZSP w 
Jedlińsku. Jest to wielki dzień dla 
sportu w naszej szkole, ponie-
waż dwie drużyny odniosły 
ogromny sukces. II miejsce zajął 
zespół dziewcząt w składzie: A. 
Malinowska, W. Zakrzewska, R. 
Adamczyk. Drużyna ta awanso-
wała do zawodów międzypowia-
towych. III miejsce zajęli chłopcy 
w składzie: F. Chojnacki, Jakub 
Wieteska, Jakub Maj. Jesteście 
wielcy! Bardzo dobrze również 
zagrały dwie pozostałe drużyny 
zajmując V miejsca. Drużyna 
dziewcząt: Jagoda Broda, Lena 
Konopka. Drużyna chłopców: 
Mikołaj Malinowski, Bartosz 
Piwowarczk, Mikołaj Chojnacki.

Wszystkim gratulujemy  
i życzymy sukcesów na etapie 
między powiatowym.

ryszard Dziura
Anna Paszkiewicz
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„Niebieski gwarantuje 
prawa wszystkim dzieciom”
20 listopada świętowaliśmy 

Międzynarodowy Dzień Praw 
Dziecka. W roku 2019 przypa-
dła wyjątkowa – 30. rocznica 
uchwalenia Konwencji o pra-
wach dziecka. Uczniowie obej-
rzeli prezentacje multimedialne 
oraz przedstawili przygotowane 
przez siebie projekty na temat 
praw dziecka. Ponadto mogli 
sprawdzić swoją wiedzę nt. zna-
jomości praw dziecka, rozwiązu-
jąc quizy. W spotkaniu uczest-
niczył również dzielnicowy mł. 
asp. Paweł Wójcik. Dzieciom, 
oprócz praw, zostały przypo-
mniane także ich obowiązki.

„Z drobiazgów życiowych 
wykonanych wielkim sercem 
powstaje wielkość człowieka”

W listopadzie promowaliśmy 
Światowy Dzień Życzliwości i 
Pozdrowień. Efektem działań 
były serca z cytatami pełnymi 
życzliwych słów, kierowanymi 
do całej społeczności szkolnej 
lub wybranej osoby, które utwo-
rzyły „Serce Pozdrowień”. Dodat-
kowo każdy z uczniów, nauczy-
cieli i pracowników szkoły otrzy-
mał uśmiechniętą buźkę. Dzień 
ten stał się świetną okazją do 
refleksji i rozmów nt. budowania 
relacji międzyludzkich.

Wielkie serce i wrażliwość 

na potrzeby bliźnich okazali 
ci, którzy przybyli na koncert 
charytatywny na rzecz dzieci 
objętych pomocą Caritas Die-
cezji Radomskiej zorganizo-
wany 28 listopada 2019 r. Sala 
gimnastyczna wypełniła się po 
brzegi. Na scenie wystąpili nasi 
uczniowie, którzy swoim progra-
mem udowodnili, że umieją w 
życiu szarym postrzegać kolory. 
Członkowie Zespołu „Muzyką do 
Nieba” swoim śpiewem wyrazili 
radość Panu, a Zespół Stowa-
rzyszenia Centrum Młodzieży 
Arka zapewnił niemałą dozę roz-
rywki. W sentymentalną podróż 
muzyczną zabrał wszystkich 
Dariusz Makarewicz, a mło-
dzież licealna z Radomia: Filip 
Kobylarczyk, Monika Bolek oraz 
Cezary Tomala zakończyli tę 
ucztę muzyczną. Między wystę-
pami odbyła się aukcja atrakcyj-
nych przedmiotów oraz vouche-

rów przekazanych przez sponso-
rów. Na odwiedzających czekał 
cały szereg atrakcji. Podczas 
koncertu uzyskano 11.655 zł. 
Takie przedsięwzięcie to wynik 
wspólnego działania grona 
pedagogicznego, pracowników 
szkoły, uczniów oraz rodziców.

W świątecznym nastroju
Co roku okres przedświą-

teczny obfituje w różne działa-
nia. Najmłodsi uczniowie prze-
nieśli się w magiczny świat bajek 
i odwiedzili Świętego Mikołaja w 
Kołacinku. Dzieci z oddziałów 
przedszkolnych przygotowały 
dla swoich rodziców przedsta-
wienie mikołajkowe. Odbył się 
już XII Mikołajkowy Turniej Piłki 
Nożnej dla uczniów klas IV–VII. 
Zorganizowane zostały również 
szkolne konkursy: plastyczny 
„Kartka świąteczna. Boże Naro-
dzenie 2019”, „Szopka bożona-

rodzeniowa” oraz świąteczne 
konkursy matematyczno-infor-
matyczne, a także XIII edycja 
Szkolnego Konkursu Kolęd i 
Pastorałek dla przedszkolaków i 
uczniów klas I-III.

Zgodnie ze zwyczajem 
naszej szkoły 15 grudnia 2019 
r. odbyła się wigilia środowi-
skowa. Uczniowie zaprezento-
wali jasełka pt. „Otwórz oczy, 
zobacz więcej”. Scenariusz 
jasełek zawierał najważniej-
sze wydarzenia towarzyszące 
narodzinom Jezusa, a zarazem 
przeniósł widzów we współcze-
sność. Dziennikarze poszuki-
wali w tym wydarzeniu sensa-
cji. Pasterze jako prości ludzie 
wyznali wiarę w Boga. Mędrcom 
nic nie było w stanie przysłonić 
gwiazdy nad Betlejem. Kapłan, 
opiekunka Szkolnego Koła Cari-
tas i dziewczyna zaprezentowali 
życie wartościami. Przedstawie-
nie jasełkowe było dla wszyst-
kich lekcją wzajemnego zbliże-
nia, miłości, zadumy i refleksji. 
Kolejnym etapem świętowania 
była uroczysta wigilia dla gości, 
nauczycieli, uczniów, człon-
ków Stowarzyszenia „Czas na 
zmiany” oraz rodziców.

Sportowe zmagania
W grudniu drużyna dziew-

cząt, a w styczniu – chłopców  
z rocznika 2007 i młodsi wywal-
czyła II miejsce w eliminacjach 
gminnych do XXII MIDz w mini-
koszykówce. 14 stycznia dru-
żyna chłopców z rocznika 2007 

PSP w Wierzchowinach

informatyki, którzy pragną roz-
wijać swoje zainteresowania.

Konkursy 
i zawody sportowe
21 listopada trzyosobowa 

reprezentacja szkoły uczestni-
czyła w XXI  Turnieju Wiedzy 
o Bezpieczeństwie Ruchu Dro-
gowego „Jesienny Rower“, a 23 
stycznia czworo uzdolnionych 
wokalnie uczniów brało udział 
w II Regionalnych Prezentacjach 
Wokalnych w MDK w Radomiu. 
30 listopada drużyna dziewcząt 
wywalczyła vice-mistrzostwo w 
międzypowiatowym unihokeju 
dziewcząt do XXII Mazowieckich 
Igrzysk Dzieci. 2 grudnia odbył 
się XIII Gminny Mikołajkowy 
Turniej Szachowo-Warcabowy 
dla dzieci i młodzieży pod patro-
natem Wójta Gminy Jedlińsk. 
Wysokie III miejsce w kategorii 
warcaby zajął M. Gruszka, II miej-
sce w kategorii szachy zdobył  
A. Krakowiak.

12 grudnia O. Bednarek ode-
brał wyróżnienie zawodnika 
radomskich klubów za sukcesy 
w dyscyplinach nieolimpijskich.

W Gminnym Turnieju Koszy-
kówki dziewczęty zajęły I miej-
sce i awansowały do rozgrywek 

powiatowych.
15 grudnia grupa uczniów 

dopingowała Cerrad Enea 
Czarni Radom w meczu z PGE 
Skra Bełchatów. Po zakoń-
czonym meczu uczniowie 
wspólnie z siatkarzami zrobili 
 pamiątkowe zdjęcie.

15 stycznia odbył się Gminny 
Turniej Siatkówki Dziewcząt. 

Nasza drużyna zajęła I miejsce. 
24 stycznia odbyły się Mię-
dzygminne Zawody w Piłkę Siat-
kową Dziewcząt do XXII Mazo-
wieckich Igrzysk Dzieci. Nasza 
drużyna dzielnie wywalczyła II 
miejsce.

IV Gala Sportu 
Szkolnego Gminy Jedlińsk

Podczas tegorocznej gali 
zostali nagrodzeni uczniowie i 
absolwenci szkół z terenu gminy 
Jedlińsk. Niezmiernie nam miło, 
że P. Trzaskowska znalazła sie 
w 10 najlepszych sportowców 
w kalegorii klas IV–VI, O. Bed-
narek najlepszym sportowcem  
w kategorii OPEN, a drużyna 
unihokeja dziewcząt – w katego-
rii najlepszych drużyn. Ponadto 
wyróżniono aż 53 uczniów  
z naszej szkoły. Jesteśmy dumni 
z naszych młodych sportowców.

ostatni dzwonek przed
 egzaminem ósmoklasisty
Już niebawem ósmoklasiści 

zmierzą się z pierwszym naj-
ważniejszym testem wiedzy  
w swoim życiu. W kwietniu 
odbędzie się egzamin sprawdza-
jący umiejętności po szkole pod-
stawowej. Do tego wyzwania 
trzeba się solidnie przygotować, 
dlatego też przeprowadziliśmy 
próbne egzaminy, które miały na 
celu pomóc im oswoić się z tym, 
co ich czeka. Mamy nadzieję, że 
lata wytężonej nauki zaprocen-
tują. Życzymy im powodzenia  
i „połamania piór“!

Ewa Murdza
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i młodsi brała udział w elimina-
cjach gminnych do XXII MIDz 
w minipiłce siatkowej, które 
rozegrane zostały w Jedlińsku. 
Po bardzo dobrej grze chłopcy 
zakończyli rozgrywki siatkarskie 
na III miejscu. 15 stycznia w 
Jedlińsku odbyły się eliminacje 
gminne do XXII MIMSz w piłce 
siatkowej. Drużyna dziewcząt z 
rocznika 2005–2006, po wygra-
nym pojedynku z ekipą z Jedliń-
ska i przegranym z Jedlanką, 
zajęła II miejsce. 4 lutego dziew-
częta z rocznika 2005–2006 
brały udział w eliminacjach 
gminnych do XXII MIMSz w 
koszykówce, które zakończyły 
na II miejscu.

W sobotę1 lutego we Wsoli 
odbyła się IV Gala Sportu Szkol-
nego Gminy Jedlińsk. Podczas 
gali nagrodzeni zostali ucznio-
wie i absolwenci szkół z terenu 
gminy Jedlińsk, którzy w 2019 
roku odnieśli sukcesy w spo-
rcie. Wśród uczniów naszej 
szkoły w kategoriach: szkoła 
podstawowa, gimnazjum i open 
nagrody otrzymali: Sandra Dawi-
dowska, Cezary Pomarński, 
Dawid Ćwiek, Dawid Rosłoniec, 
Bartłomiej Murawski, Adam Maj-
chrzak, Maciej Sumiński oraz 
absolwent Jakub Sadowski. Za 
działalność na rzecz sportu oraz 
godne reprezentowanie gminy 
wyróżnienie otrzymali: Małgo-
rzata Koperska i Paweł Kokosza.

Przepis 
na bezpieczną szkołę
Zapewnienie bezpieczeństwa 

w szkole to ciężka, regularna 
praca całej szkolnej społeczno-
ści. Jest to jednak temat prio-
rytetowy, do którego podcho-
dzimy z zaangażowaniem. 13 
grudnia odbyła się prelekcja 
„Czujka na straży Twojego bez-
pieczeństwa” poprowadzona 
przez funkcjonariuszy Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Rado-

miu asp. G. Pastuszkę oraz ogn. 
Ł. Kutyłę. W ramach ogólnopol-
skiej akcji edukacyjnej „Dzieci 
uczą rodziców” uczniowie kl. 
I–III i oddziałów przedszkolnych 
uczestniczyli w zajęciach doty-
czących bezpiecznych ferii. 
Samorząd Uczniowski przygo-
tował apel dotyczący bezpiecz-
nego zachowania podczas zimo-
wego wypoczynku. 5 lutego 
przybyła na spotkanie sierż. szt. 
Renata Gawryś, która opowie-
działa o podstawowych zasa-
dach bezpieczeństwa. Prosiła o 
zachowanie szczególnej ostroż-
ności podczas poruszania się po 
drogach publicznych po zmroku 
i przekonywała uczniów o tym, 
że noszenie odblasków wpływa 
na poprawę bezpieczeństwa. 
Uczestnicy pogadanki chętnie 
dzielili się swoimi spostrzeże-
niami i odpowiadali na zada-
wane pytania.

Lekcje inaczej
5 grudnia dzieci z oddziałów 

przedszkolnych i klas I–III pod 
okiem wychowawców wybrały 
się do Teatru Powszechnego 
im. Jana Kochanowskiego w 
Radomiu na spektakl pt. „Tajem-

niczy ogród”. W grudniu gościli-
śmy ks. Macieja Będzińskiego 
– Sekretarza Papieskich Dzieł 
Misyjnych oraz siostrę Monikę 
Juszkę. Goście zabrali nas w 
podróż misyjną po różnych kon-
tynentach. 10 stycznia ucznio-
wie klas I–VI oraz wychowanko-
wie oddziałów przedszkolnych 
uczestniczyli w warsztatach 
patriotycznych „Polska moja 
Ojczyzna”. 22 stycznia ucznio-
wie klasy VI, VII i VIII wzięli 
udział w lekcji katechezy innej 
niż zwykle, ponieważ odbyła się 
ona w murach Wyższego Semi-
narium Duchownego w Rado-
miu, a poprowadził ją kleryk Kry-
stian Wieteska.

„Tydzień Zawodowej
Ścieżki Kształcenia”
W poniedziałek 3 lutego roz-

poczęliśmy w naszej szkole 
„Tydzień Zawodowej Ścieżki 
Kształcenia” – działania mające 
na celu kształtowanie świa-
domych decyzji w wyborze 
szkoły i zawodu. Uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach pt. 
„Ekonomik – krok w dorosłość”, 
podczas których dowiedzieli się 
m.in. jak założyć własną dzia-

łalność gospodarczą. Zajęcia 
poprowadziły przedstawicielki 
ZSE w Radomiu. Do szkoły 
zostali zaproszeni także rodzice 
uczniów, którzy opowiadali o 
swoim wykonywanym zawo-
dzie. W rolę prelegentów wcielili 
się również uczniowie klasy VII i 
VIII, którzy przygotowali prezen-
tacje multimedialne na temat 
różnych zawodów. Uczniowie 
skupili się na określeniu i omó-
wieniu predyspozycji zawodo-
wych, omówili specyfikę pracy 
i scharakteryzowali zadania, 
które wykonują pracownicy na 
poszczególnych stanowiskach. 
6 lutego odbyły się pokazy 
Szkoły im. 72 Pułku Piechoty 
w Radomiu ZDZ. Jak co roku 
występ uczniów zapewnił nie-
samowite wrażenia. Działania 
zaplanowane na ten tydzień 
zakończyła wizyta w zakładzie 
pracy RADMOT. Pan Jan Stań-
czyk przekazał dużo informacji 
na temat kształcenia dualnego. 
Z pewnością uczniowie wyko-
rzystają te cenne informacje 
podczas wyboru dalszej drogi 
kształcenia.

Patrycja Wieczorek

Imprezy okolicznościowe 
15 grudnia w naszej szkole 

rozbłysły choinkowe światła, roz-
brzmiały dźwięki kolęd i pasto-
rałek. Serca wielu z nas zabiły 
mocniejszym – świątecznym 
rytmem… Dlaczego? Otóż, cała 
nasza szkolna społeczność przy-
gotowała wyjątkową imprezę 
o charakterze charytatywnym 
i integracyjnym – wigilię środo-
wiskową. Uroczystość ta, której 
pomysłodawczynią i gospodynią 
była dyrektor Dorota Dobosz, 
miała na celu zintegrować naszą 
szkolną i gminną społeczność 
oraz wesprzeć wyjątkową orga-
nizację pożytku publicznego, a 
mianowicie Hospicjum Królowej 
Apostołów w Radomiu.

Głównym punktem naszego 

spotkania był koncert charyta-
tywny. Jako pierwsze na scenie 
pojawiły się przedszkolaki i dzieci 
z oddziałów 0a i 0b, następnie 
wystąpili mali artyści z klas I–
III. W dalszej części koncertu 
udział wzięli uczniowie szkoły: 
Sabina Łukomska, Maja Marzec, 
Iga Szczepańska, Oliwia Wasiak i 
Hanna Starzyńska. Poważniejszy 
repertuar przedstawili: Kacper 
Sadowski – student Akademii 
Muzycznej w Łodzi, Remigiusz 
Sadowski i Igor Kozakiewicz – 
uczniowie Zespołu Szkół Muzycz-
nych im. Oskara Kolberga w Rado-
miu oraz nasze uczennice Andże-
lika Bartosiak i Urszula Religa. 
Oryginalnością wykonania trzech 
kolęd zachwycili publiczność 
nauczyciele Katarzyna Sadow-

ska i Jerzy Faliński. Gościem 
naszego koncertu był również 
zespół SCHOLA SANCTI IOAN-
NIS. Formacja zaprezentowała 
kilka utworów należących do 
nurtu sakralnej muzyki dawnej. 
Jej członkowie: Dorota Mąkosa, 
Anna Kraska, Agnieszka Dąbrow-

ska, Mateusz Mąkosa i Łukasz 
Zaborowski zachwycili profesjo-
nalizmem i wspaniałą muzykal-
nością. Finałem naszego koncertu 
była znana bożonarodzeniowa 
piosenka „Znak pokoju”, którą  
z wielkim zaangażowaniem i gorą-
cym sercem wykonali nauczyciele 

ZSP we Wsoli
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i pracownicy naszej szkoły.
Po olbrzymiej dawce  

muzycznych wzruszeń ks. Marek 
Kujawski odczytał uroczyście 
fragment Ewangelii św. Łukasza. 
Poczucie wspólnoty i integracji 
nie opuszczało wszystkich już 
do końca wieczoru przy obficie 
zastawionym stole wigilijnym. W 
czasie kwesty na hospicjum i pod-
czas kiermaszu zostało zebrane 
7.878,50 zł. Wszystkim ofiaro-
dawcom jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy.

11 stycznia po raz kolejny spo-
łeczność naszej szkoły wsparła 
Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. W czasie balu karnawa-
łowego i kiermaszu ciast wolonta-
riusze zebrali do puszek 3.288,42 
zł. Organizatorzy bardzo dziękują 
wszystkim rodzicom i dzieciom 
za przygotowanie pysznych ciast 
i deserów, członkom szkolnych 
organizacji – PCK, Wolontariatu 
i Samorządu Uczniowskiego 
wraz z opiekunami. Dziękujemy 
wszystkim za okazane wsparcie 
i hojność.

1 lutego 2020 r. nasza szkoła 
była gospodarzem IV Jedlińskiej 
Gali Sportu. Gospodarze: wice-
dyrektor Mirosława Kalinowska 
i wicedyrektor Andrzej Molenda 
w imieniu nieobecnej dyrektor 
Doroty Dobosz przywitali wszyst-
kich zaproszonych gości, a warto 
nadmienić, że zaszczycili nas: 
Marek Suski – minister w Rządzie 
RP, posłanka na Sejm RP Anna 
Kwiecień, Teodozja Bień – wice-
przewodnicząca rady powiatu 
radomskiego, Ryszard Dziura 
– radny powiatu radomskiego, 
Wojciech Nalberski – dyrektor 
Delegatury w Radomiu Mazo-
wieckiego Kuratorium Oświaty, 
dyrektorzy szkół z gminy Jedlińsk, 
wybitni działacze sportowi, tre-
nerzy, nauczyciele wychowania 
fizycznego i przede wszystkim 
młodzież, która z niecierpliwością 
oczekiwała na odebranie zasłużo-
nej nagrody oraz rodzice.

Wręczanie nagród urozmaiciły 
krótkie występy artystyczne: 
najmłodszego zespołu formacji 
„Rockstep” trenującego w naszej 
szkole, grupy dzieci z klas I–III 
śpiewających piosenkę „Gimna-
styka” i ćwiczących przy tym z 
publicznością, Mai Bujak – naszej 
uczennicy trenującej gimnastykę 
artystyczną.

Wielokrotnie na scenie poja-
wiał się Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk, który był orga-
nizatorem Gali ze strony Gminy, 
wręczał statuetki i nagrody, 
przemawiał, a nawet udzielał 
wywiadu dziennikarzowi Grzego-
rzowi Stępniowi, który był konfe-
ransjerem. Jesteśmy niezmiernie  
wdzięczni sponsorom.

Z życia szkoły…
8 listopada odbyła się uroczy-

sta akademia z okazji 101. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W dość nietypowe 
role wcielili się: Andżelika Barto-
siak, Maciej Okruta, Kacper Górka, 
Nikola Dryja, Wojciech Kociń-
ski, Arkadiusz Simlat, Krzysztof 
Porzyczka. Pokaz uzupełniły pie-
śni patriotyczne w wykonaniu 
uczniów klasy Ib i dzieci uczęsz-

czających na zajęcia koła muzycz-
nego. „Mazurka Dąbrowskiego” 
na skrzypcach zagrała Urszula 
Religa. Niewątpliwą ozdobą 
przedstawienia był taniec z szar-
fami odtańczony przez uczniów: 
Wiktorię Bartosiak, Martynę Grze-
gorczyk, Aleksandrę Fluder, Maję 
Bujak, Macieja Bargieła, Igora 
Wieteskę, Szymona Majewskiego 
i Dominika Miłeckiego.

19 listopada pierwszoklasiści 
naszej szkoły przeżywali niezwy-
kłą uroczystość – złożyli ślubowa-
nie na sztandar szkoły. Przyrzekali 
być dobrymi Polakami, uczniami i 
kolegami; kochać swoją Ojczyznę 
– Polskę oraz dbać o dobre imię 
swojej klasy i szkoły. Po tej emo-
cjonującej chwili, z uśmiechem na 
twarzy i ogromnym zaangażowa-
niem recytowali wiersze, śpiewali 
piosenki. Dyrektor szkoły Dorota 
Dobosz dokonała pasowania na 
ucznia. Wicedyrektor Mirosława 
Kalinowska wręczyła uczniom 
pamiątkowe dyplomy, a wycho-
wawczynie wręczyły pamiątkowe 
słowniki ortograficzne.

21 listopada na całym świecie 
obchodzony jest Dzień Życzli-
wości. Nasi uczniowie czyn-
nie włączyli się w te obchody. 
Z inicjatywy dyrektor Doroty 
Dobosz do Wsoli zostały zapro-
szone dzieci ze wszystkich szkół  
w gminie Jedlińsk. Swoją obec-
nością zaszczycili nas ucznio-
wie z Bierwiec, Jedlanki, Starych 
Zawad, Wierzchowin i Ludwikowa. 
Gościem specjalnym uroczystości 
była Ewa Bartula – główny spe-
cjalista ds. oświaty w Urzędzie 
Gminy w Jedlińsku.

Uczniowie z klasy 5b i 6c ode-
grali sztukę pt. „Kopciuszek”,  
a następnie zaprosili wszystkich 
do wspólnej zabawy. Na koniec 
każdy z uczestników poczęstował 
się cukierkiem, który znajdował 
się w gigantycznym cukierko-
wym sercu. Słodycze zawierały 
złote myśli dotyczące ludzkiej  
życzliwości.

Nasza szkoła włączyła się do 
ogólnopolskich obchodów Dnia 
Praw Dziecka. W każdej klasie 
odbyły się zajęcia, dzieci obej-
rzały przygotowane prezentacje, 
rozwiązywały test ze znajomo-
ści praw zapisanych w Konwen-

cji, wykonały okolicznościowe 
gazetki i prace plastyczne. Dowie-
działy się o roli i zadaniach Rzecz-
nika Praw Dziecka w Polsce, a 
także przypomniano postać Janu-
sza Korczaka, prekursora działań 
na rzecz praw dziecka.

Według dawnych wierzeń noc 
świętego Andrzeja miała moc 
magiczną, pozwalającą zerknąć 
w przyszłość. Dzisiaj Andrzejki 
są wspaniałą okazją do dobrej 
zabawy, a jednocześnie źródłem 
szacunku dla tradycji i obrzę-
dów ludowych. Uczniowie bawili 
się przy muzyce, mogli skorzy-
stać z wróżb przygotowanych 
przez „szkolne wróżki”: Martynę 
Grzegorczyk, Oliwię Maciąg, 
Wiktorię Bartosiak, Zuzannę 
Wilkowską, Aleksandrę Fluder, 
Julię Kozieł, Wiktorię Malicką  
i Zuzannę Suwalską.

Scenariusz tegorocznych jase-
łek odwoływał się do genezy 
tradycji szopki betlejemskiej. 
Widzowie mogli obejrzeć m.in., 
jak po wielu wiekach św. Fran-
ciszek i jego bracia zakonni 
uzyskali zezwolenie papieskie, 
dzięki któremu mogli przybliżyć 
prostemu ludowi cud Narodzenia 
Pańskiego. W bogatym widowi-
sku publiczność poznawała reak-
cje zwierząt, Magów ze Wschodu 
oraz dzieci i nauczycieli na Dzie-
ciątko i Jego Rodziców. Wzrusze-
nie potęgowały melodyjne pasto-
rałki, prezentacja multimedialna, 
piękne dekoracje i kostiumy.

Miło nam poinformować, że 
biblioteka szkolna uczestniczyła 
w „Narodowym Programie Roz-
woju Czytelnictwa”, dzięki któ-
remu do księgozbioru zostało 
wprowadzonych 1045 egzempla-
rzy nowości wydawniczych i lek-
tur. Uczniowie, zarówno starsi jak 
i młodsi, mogą wybierać spośród 
książek z literatury obyczajowej, 
detektywistycznej, fantastycznej 
czy dotyczącej hobby.

Rok 2019 był rokiem 50. 
rocznicy śmierci patrona szkoły 
Witolda Gombrowicza. Biblioteka 
szkolna zaproponowała lekcje 
biblioteczne przypominające bio-
grafię pisarza. Uczniowie obej-
rzeli filmy przygotowane przez 
absolwentów naszej szkoły, dzięki 
którym odbyli wycieczkę śladami 

Gombrowicza po ziemi radomskiej 
i świętokrzyskiej. Zwiedzili rów-
nież zabytkowy pałac we Wsoli 
w tle z biografią pisarza i jego 
rodziny. Widzowie mogli także 
zobaczyć fragmenty uroczystości 
nadania imienia Witolda Gombro-
wicza naszej szkole sprzed 17 lat.

W styczniu uczniowie klas 
ósmych odbyli wycieczkę zawo-
doznawczą do firmy RADMOT w 
Woli Gutowskiej. Zapoznali się ze 
specyfiką pracy produkcji precy-
zyjnych części technologii: tocze-
nia i frezowania. Firma angażuje 
się w system kształcenia dual-
nego – kształcenie praktyczne 
odbywa się w zakładzie, a teorii 
młodzież uczy się w szkole.

21 stycznia uczniowie klas 
pierwszych dołączyli do grona 
czytelników szkolnej biblioteki. 
Oprócz złożenia „Przyrzecze-
nia czytelnika”, pierwszoklasiści 
dokładnie poznali pomieszczenia 
biblioteki, rozłożenie księgozbioru 
i jego przeznaczenie. Dowiedzieli 
się jakich zasad należy przestrze-
gać w bibliotece i usłyszeli prośby 
książki do czytelników. Kolejnym 
punktem spotkania był konkurs, 
w którym zawodnicy poszczegól-
nych drużyn wykazali się dużą 
wiedzą w zakresie literatury dzie-
cięcej. Na zakończenie otrzymali 
okolicznościowe pamiątki, samo-
dzielnie wybrali i wypożyczyli 
pierwsze książki.

Z życia przedszkola…
W listopadzie dwie grupy star-

szaków wybrały się do Radom-
skiej Sali Koncertowej na przed-
stawienie pt. „Wilk i zając”. Dzieci 
były pod wielkim wrażeniem 
ogromnej sali teatralnej. Spektakl 
bawił, rozśmieszał i niezwykle 
interesował naszych przedszko-
laków, a kolorowa gra świateł, 
laserów i fajerwerków wprawiała 
w zachwyt wszystkich obecnych. 
Natomiast dzieci z najmłodszych 
grup w ramach integracji wybrały 
się do sali zabaw „Cztery Słonie” 
w Radomiu.

Aby poznać słodką tajemnicę 
powstawania ulubionych liza-
ków i cukierków grupy Biedro-
neczek i Delfinków wybrały się 
do Manufaktury Słodyczy „Sama 
Słodycz”. 
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Przedszkolaki zobaczyły, 
jak przygotowuje się masę na 
cukierki i lizaki, zapoznały się 
z procesem zabarwiania natu-
ralnymi barwnikami, miały oka-
zję stać się na chwilę małymi 
cukiernikami i stworzyć własnego  
słodkiego lizaka.

6 grudnia jest jednym z najbar-
dziej wyczekiwanych dni przez 
dzieci. W przedszkolu od samego 
rana maluchy nasłuchiwały dzwo-
neczków św. Mikołaja. Długo 
oczekiwany gość odwiedził nasze 
grzeczne przedszkolaki, wręcza-
jąc im zasłużone prezenty. Grupy 
0a i 0b pojechały do „Centrum 
Zabaw Hula Park”, gdzie również 
na nich czekało moc atrakcji.

Okres Świąt Bożego Narodze-
nia to czas pełen radości, piękna 
i spełniania marzeń. Grupy III i 
IV przygotowały przedstawienie 
„Pierwsza Gwiazdka”, a „Jasełka” 
wykonały dzieci z oddziałów 0a 
i 0b. Mali aktorzy w specjalnie 
przygotowanych kostiumach oraz 
scenografii świetnie wcielili się w 
swoje role, pięknie tańczyli, śpie-
wali i recytowali. Atmosfera zro-
biła się bardzo świąteczna.

W styczniu w przedszkolu 
obchodziliśmy Dzień Babci i Dzień 
Dziadka, niezwykle ważnych 
osób w życiu każdego przedszko-
laka. Dzieci w podziękowaniu za 
poświęcony czas oraz codzienną 
miłość przygotowały wspaniały 
występ. Po licznych recyta-
cjach, które przyniosły dziadkom 
wiele wzruszeń, dzieci wręczyły 
gościom piękne upominki oraz 
zaprosiły ich na poczęstunek, by 
wspólnie świętować ten szcze-
gólny dzień.

W ramach międzynarodowego 
projektu „Magiczna Moc Bajek” 
przedszkolaki przeniosły się  
w świat bajek terapeutycznych. 
Wysłuchały bajki pt. „Ślimak”, 
której zadaniem było przybliże-
nie świata osób niesłyszących. 
Na zajęciach dzieci miały możli-
wość poznania podstawowych 
zwrotów w języku migowym 
oraz sposobów wykorzystywania 
mowy ciała, gestykulacji podczas 
rozmowy z osobą niesłyszącą, 
ale przede wszystkim uczyły się 
tolerancji. By w pełni zrozumieć 
świat osób niesłyszących w sku-
pieniu zaśpiewały oraz zaprezen-
towały ruchem utwór „Budujemy 
ciszę”. Dziękujemy Julicie Czapli, 
za zaangażowanie podczas reali-
zacji projektu.

Akcje charytatywne
Cała społeczność szkolna włą-

czyła się z zaangażowaniem 
w akcję wspierania misji pod-
czas Tygodnia Misyjnego. Na tę 
okoliczność został wykonany 
przez uczniów z Religijnego 
Koła Teatralnego duży różaniec 
misyjny. 23 października popro-
wadzili oni także różaniec w 
kościele pw. św. Franciszka w 
Wielogórze. Członkowie Szkol-
nego Koła Misyjnego przebrani 
za dzieci z poszczególnych kon-
tynentów informowali uczniów o 
akcji zbierania środków czystości 
dla misji. Dużą pomocą okazali się 
członkowie Szkolnego Koła PCK, 
którzy zajmowali się gromadze-

niem i segregowaniem przyno-
szonych darów. Wszystkim skła-
damy wielkie podziękowania za 
okazane serce i hojność. Zebrane 
dary zostały przekazane do Wyż-
szego Seminarium Duchownego 
w Radomiu, a następnie do misjo-
narzy naszej diecezji pracujących 
na misjach.

Nasi uczniowie przygotowali 
kolejną już akcję kolędowania. 
W święto Trzech Króli kolędnicy 
wyruszyli do domów parafian, 
aby zanieść im Dobrą Nowinę. 
Spotkali się z ciepłym przyję-
ciem mieszkańców parafii Wielo-
góra. W tym roku mali misjonarze 
pomagali dzieciom z Amazonii. 
Wszystkim, którzy wspierali 
kolędników misyjnych serdecznie 
dziękujemy. W tym roku kolędo-
wali: Szymon, Karol i Marta Suł-
kowscy, Piotrek i Izabela Mizera, 
Wojciech Tkaczyk, Julia Szczepań-
ska, Izabela Wojciechowska oraz 
Jakub Mizak. Opiekunami grupy 
byli Paweł Religa, Andrzej i Agata 
Sułkowscy, Małgorzata Tkaczyk.

Maraton Pisania Listów 
odbywa się co roku w grudniu, 
kiedy przypada Międzynarodowy 
Dzień Praw Człowieka. Podczas 
wydarzenia ludzie na całym świe-
cie solidarnie przeciwstawiają 
się naruszeniom praw człowieka. 
Maraton powstał w Polsce w 
2001 roku i urósł do rangi naj-
większego na świecie wydarze-
nia w obronie praw człowieka. 
Również uczniowie naszej szkoły 
po raz kolejny włączyli się do akcji 
i pisali listy w obronie nastolatka 
z Białorusi Emila Ostrowko.

Wolontariuszki Wiktoria Bar-
tosiak, Oliwia Chęć, Julia Kozieł, 
Martyna Grzegorczyk i Maja Bujak 
brały udział w akcji „Zbiórka pro-
duktów spożywczych na wigilię 
dla samotnych” zorganizowanej 
w hipermarkecie w Radomiu. 
Uczennice w ramach akcji rozda-
wały ulotki i zachęcały do ofiaro-
wania produktów spożywczych.

Zmagania konkursowe
Z okazji Dnia Pluszowego Misia 

ogłoszono rodzinny konkurs pla-
styczny dla uczniów klas 0–III. 
Zadaniem było wykonanie ilu-
stracji misia z wykorzystaniem 
dowolnych technik plastycznych. 
Wpłynęło 110 prac, trudno było 
wybrać najlepsze prace. Oceniano 
m.in.: oryginalność, staranność, 
dobór techniki, pracochłonność 
oraz wrażenie artystyczne.

Za znawców mitologii mogą 
się od dziś uważać uczniowie 
naszej szkoły, którzy zostali lau-
reatami Ogólnopolskiej Olimpiady 
Mitologicznej organizowanej 
przez firmę edukacyjną Olimpus. 
Należą do nich: Maja Staniew-
ska, Szymon Sułkowski, Michał 
Kołodziejczyk, Paweł Siurnik oraz 
Kamil Gomuła.

Uczniowie dość licznie wzięli 
udział w konkursach przedmio-
towych Olimpusa w sesji jesien-
nej, bo aż 45 osób pragnęło 
skontrolować swoją wiedzę pod-
czas rozwiązywania trudnych 
testów wielokrotnego wyboru. 
Sprawdzali swoje umiejętności w 
testach z języka polskiego, mate-
matyki, biologii, chemii, fizyki. 

W efekcie możemy poszczy-
cić się dziesięciorgiem laure-
atów olimpiad. Jest to znaczące 
osiągnięcie, bo nasi uczniowie 
rywalizowali z kolegami z całej 
Polski. W arkuszach badających 
umiejętności i wiedzę z języka 
polskiego doskonałe wyniki uzy-
skały uczennice klasy IVn: Julia 
Szczepańska (2. miejsce), Nata-
lia Malicka (4. miejsce), Nikola 
Stus (5. miejsce), Maja Hernik  
(10. miejsce), Urszula Nowocień 
(11. miejsce) oraz Izabela Woj-
ciechowska (12. miejsce). Test z 
biologii rozwiązali bez trudności 
uczniowie klasy VIb: Franciszek 
Religa (10. miejsce), Cyprian Jędra-
siewicz (11. miejsce) oraz Kornel 
Garczyński (12. miejsce). Sukces 
w olimpiadzie z fizyki odniósł 
uczeń klasy VIIIa Kamil Gomuła  
(14. miejsce).

Halloween – zwyczaj związany 
z maskaradą jest obchodzony 
w krajach anglojęzycznych. W 
naszej szkole zorganizowano 
konkurs na plakat symbolizujący 
zwyczaj Halloween oraz prawdy 
moralne zawarte w „Dziadach” 
A. Mickiewicza. Celem konkursu 
było zmotywowanie uczniów 
do nauki nowego słownictwa w 
języku angielskim oraz znajomo-
ści kultury państw obcojęzycz-
nych, a także utrwalenie prze-
słania popularnej lektury jaką  
są „Dziady” A. Mickiewicza.

7 listopada 2019 r. w Gmin-
nym Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku odbył się 
XXIV Gminny Konkurs Recyta-
torski poezji patriotycznej pod 
patronatem Wójta Gminy Jedlińsk. 
Uczniowie naszej szkoły osią-
gnęli znaczący sukces. W kate-
gorii klas 0–II: Liliana Wójcik i 
Szymon Sułecki – I miejsce, Maria 
Paluch i Natalia Caputo – II miej-
sce, Maria Tomalska i Bartłomiej 
Paluch – wyróżnienie. W katego-
rii klas III–V: Nikola Stachowiak, 
Jakub Sobol i Marcel Szparowski 
– I miejsce. W kategorii klas VI–
VIII: Wiktoria Bartosiak i Wikto-
ria Malicka – I miejsce, Martyna 
Grzegorczyk, Natalia Michalec, 
Urszula Wieteska i Alicja Nowo-
cień – wyróżnienie.

9 stycznia 2020 r. odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursu Eko 
„Zrób coś z niczego”. Zadaniem 
uczniów było wykonanie cieka-
wego i oryginalnego prezentu z 
wykorzystaniem jak największej 
ilości materiałów wtórnych. Ilość 
i jakość prac uczniów przerosła 
oczekiwania organizatorów. 11 
grudnia odbyło się rozstrzygnię-
cie szkolnego konkursu języ-
kowo-plastycznego pt.: „Kartka 
świąteczna z sentencjami w 
języku angielskim i niemieckim”. 
Eko-prezenty i kartki świąteczne 
można było zakupić na kierma-
szu charytatywnym, a dochód ze 
sprzedaży został przeznaczony 
na rzecz Hospicjum Królowej Apo-
stołów w Radomiu.

Uczennice Andżelika Bartosiak 
z klasy VIIIb i Hanna Starzyńska 
z klasy IIa wzięły udział w kon-
kursie kolęd „Jedlińskie Spotka-
nia z Kolędami i Pastorałkami”. 
Andżelika z wielką klasą wyko-
nała kolędę „Tobie Mały Panie”, 

a Hania cudownie zaśpiewała 
„Jezus malusieńki”.

Nasi sportowcy
W listopadzie uczniowie 

uczestniczyli w V Ogólnopolskim 
Turnieju o Puchar Burmistrza 
Olsztynek TOP 2019. Po czterech 
dniach zmagań koszykarze MKS 
Piotrówki Radom, w którego skład 
wchodzą nasi uczniowie w klasy-
fikacji końcowej zajęli III miejsce, 
wyróżnieni zostali: Patryk Włosz-
czak – najlepszy obrońca turnieju, 
Stanisław Musiałek – MVP dru-
żyny.

12 listopada odbył się Halowy 
Turniej Piłki Nożnej z oka-
zji Święta Niepodległości pod 
hasłem „Walczymy, zwyciężamy 
bez agresji”. W imprezie wzięły 
udział drużyny szkolne z terenu 
gminy Jedlińsk. Celem zawodów 
było zapewnienie bezpiecznego 
i aktywnego spędzenia czasu 
wolnego, przeciwstawianie się 
uzależnieniom poprzez sport, 
nabycie umiejętności postawy 
asertywnej, wzajemna tolerancja 
i akceptacja. Końcowe wyniki od 
miejsca I: ZSP we Wsoli (I zespół), 
PSP w Wierzchowinach, ZSP we 
Wsoli (II zespół), PSP w Jedlance, 
PSP w Ludwikowie, ZSP w Jedliń-
sku, PSP w Starych Zawadach.

XXI Mikołajkowy Turniej Tenisa 
Stołowego organizowany w 
naszej szkole, jak co roku, cieszył 
się dużym zainteresowaniem. 
Wzięło w nim udział 114 uczniów. 
Zawody były rozgrywane w 7 
kategoriach wiekowych. Impreza 
ta to nie tylko rywalizacja, ale 
również wspaniała zabawa.

Szkoła nasza w dniu 14 listo-
pada 2019 r. była organizatorem 
Powiatowych Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w piłce ręcznej dziew-
cząt z rocznika 2005–2006, w 
którym nasza drużyna zajęła I 
miejsce. Duże brawa dla całego 
zespołu w składzie: Iga Dryja, 
Nikola Plewińska, Ewa Kuraś, 
Wioleta Koniuszy, Urszula Religa, 
Marta Wiśniewska, Andżelika Bar-
tosiak, Natalia Łącka, Karina Fijo-
łek, Roksana Szymańska, Karo-
lina Marszałek, Patrycja Religa i 
Nikola Kozłoska.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
we Wsoli po raz kolejny był 
gospodarzem XIII Mazowieckiej 
Olimpiady Specjalnej w Tenisie 
Stołowym. Główny organiza-
tor tej imprezy to Zespół Szkół 
Specjalnych i Placówek Oświa-
towych, przy którym działa Klub 
„TĘCZA” Radom oraz Oddział 
Regionalny Olimpiad Specjalnych 
Polska – Mazowieckie w Warsza-
wie. Celem imprezy była popu-
laryzacja tenisa stołowego jako 
dyscypliny dla osób niepełno-
sprawnych intelektualnie, podsu-
mowanie efektów szkoleniowych 
i rehabilitacyjnych uzyskanych 
podczas treningów sportowych, 
rozpowszechnienie idei Olimpiad 
Specjalnych na terenie regionu 
radomskiego i województwa 
mazowieckiego oraz integracja ze 
społeczeństwem lokalnym.

Dorota Jędrasiewicz
Wioletta Nastula

Teresa rybska
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rosną kolejni narciarze
W dniach od 6 do 11 stycznia 

grupa uczniów z naszej szkoły 
wraz z opiekunami uczestniczyła 
w wyjeździe na białą szkołę do 
Białki Tatrzańskiej. Przez pięć 
dni uczniowie doskonalili swoje 
umiejętności narciarskie. Oprócz 
białego szaleństwa mieli dodat-
kowe atrakcje: łyżwy, basen ter-
malny, bilard, wieczorne karaoke. 
Tegoroczna biała szkoła należy 
do niezwykle udanych. Zadowo-
leni uczniowie wrócili do domu 
z nadzieją, że za rok znów będą 
mogli wspólnie poszusować na 
stokach Litwinki w Białce. Zapra-
szamy do obejrzenia fotorelacji  
na szkolnym fb!

Szczęśliwe 
mole książkowe!
5. lutego uczniowie klas pierw-

szych zostali uroczyście przyjęci 
w poczet czytelników biblioteki 
szkolnej. Złożyli przyrzeczenie, 
że będą chętnie czytać książki i 
przestrzegać obowiązków czy-
telnika. Pasowanie rozpoczęła 
część artystyczna w wykonaniu 
uczniów klasy 3a przygotowana 
przez wychowawczynię Ewę 
Zegarek i nauczycielkę biblioteki 
Anetę Kacprzak. Uczniowie klas 
starszych wprowadzili swoich 
młodszych kolegów w zacza-
rowany świat bajek i baśni. Na 
pamiątkę wszyscy otrzymali 
dyplomy, zakładki do książek 
oraz słodki poczęstunek.

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

szczególny sposób pamię-
tamy o babciach i dziadkach. 
Nie zabrakło tych, którzy pra-
gnęli podziękować im za miłość. 
Dzieci z grup przedszkolnych, 
klas zerowych oraz bloku 1–3 
pod kierunkiem swoich nauczy-
cielek zorganizowały występy. 
Spotkania cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem, nie 
zabrakło również łez wzruszenia 
ukradkiem wycieranych przez 
babcie i dziadków podczas  
artystycznych prezentacji.

Tuż przed samymi feriami, 
przyszedł czas na taneczne 
odprężenie. W sobotę, tj.  
6 stycznia odbyła się szkolna 
zabawa choinkowa. Zapewne, 
drodzy czytelnicy, przypomi-
nacie sobie Swoje „choinki” w 
zakładach pracy! U nas też było 
wspaniale! Nietuzinkowa deko-
racja, kolorowe światła, świetna 
muzyka, hity wybierane przez 
DJ-a, atmosfera karnawału towa-
rzyszyły naszym tancerzom do 
końca imprezy.

Zanim nasi uczniowie wyruszą 
na pierwsze wędrówki turystycz-
nym szlakiem, swój czas dzielą 
między szkołę oraz wyjazdy do 
różnych instytucji kultury – do 
kina, teatru. Podczas nieobecno-

ści starszych kolegów w szkole, 
najmłodsi – ze swoimi opieku-
nami – spędzali czas na wspól-
nej, klasowej pizzy, wychodzili 
do Gminnej Biblioteki Publicz-
nej, zaś najstarsi, uczniowie 
klas ósmych, brali udział w spo-
tkaniach z doradztwa zawodo-
wego (wszak to dla nich ważny 
czas – niedługo końcowe egza-
miny, wybór szkoły, a kto wie?  
Może i zawodu?!).

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

Profilaktyka 
i bezpieczeństwo
W lutym w naszej szkole 

podejmujemy działania związane 
z bezpieczeństwem w Interne-
cie. Wychowawcy, pedagodzy: 
Agnieszka Bieniek-Stężalska 
i Dariusz Religa oraz nauczy-
cielka informatyki Jolanta Lesiak 
i Renata Walerczak podczas lekcji 
wychowawczych, zajęć z peda-
gogiem i zajęć komputerowych 
przeprowadzają zajęcia zwią-
zane z bezpiecznym korzysta-
niem z Internetu. W tym roku DBI 
odbył się 11 lutego pod hasłem 
„Dzień Bezpiecznego Internetu: 
Działajmy razem!”. Wszyscy 
zaangażowali się w promowanie 
pozytywnych zastosowań Inter-
netu, promocję tolerancji oraz 
tworzenie kultury zrozumienia. 
W ramach szkolnych obchodów 
Dnia Bezpiecznego Internetu we 
wszystkich klasach 1–8 odbyły 
się zajęcia poświęcone bez-
piecznym zachowaniom w sieci. 
Uczniowie klas 6–8 brali także 
udział w konkursie na prezen-
tację związaną z tą tematyką. 
Wpłynęło 23 prace przedstawia-
jące różne ujęcia tematu. Podsu-

mowaniem obchodów był apel, 
który miał na celu przypomnieć 
i uświadomić uczestnikom, jakie 
zagrożenia mogą być następ-
stwem niewłaściwego korzysta-
nia z komputera. Uczniowie klas 
6c i 7b przedstawili zagadnienia 
związane z poszanowaniem pry-
watności, przestrzeganiem praw 
autorskich w sieci oraz zapre-
zentowali jedną z konkursowych 
prac poświęconą cyberprzemocy.

W związku z realizacją Zada-
nia „Udzielenie pomocy finan-
sowej na realizację modernizacji 
pracowni informatycznej w celu 
podniesienia jakości i dostępno-
ści kształcenia poprzez wykorzy-
stanie nowoczesnych techno-
logii w oświacie oraz pomoc w 
rozwoju nowoczesnej infrastruk-
tury teleinformatycznej szkoły” 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Jedlińsku na podstawie umowy 
o dofinansowanie otrzymał ze 
środków budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazo-
wieckiego Programu Dofinanso-
wania Pracowni Informatycznych 
i Językowych” kwotę 46.500 zł 
przy wkładzie własnym na pozio-
mie 19.929 zł. Łącznie wartość 
zadania to 66.429 zł.

W ramach uzyskanych środ-
ków szkoła zakupiła 16 kompu-
terów wraz z oprogramowaniem 
oraz wykonano prace remon-
towo-montażowe. Dodatkowo 
z budżetu szkoły dokupiono 
tablicę interaktywną z projekto-
rem, biurka, krzesełka oraz wyko-
nano modernizację posadzki i 
wymieniono drzwi do sali infor-
matycznej na ogólną kwotę 
25.060,44 zł.

Sala informatyczna jest bardzo 
ładna i nowoczesna ku radości 
nas wszystkich. Dziękujemy wój-
towi i skarbnik gminy oraz panu 
Grzegorzowi za pomoc w realiza-
cji projektu.

Filharmonia i muzeum 
w Jedlińsku? Tylko u nas!
Na kwiecień zaplanowaliśmy 

mnóstwo działań. Oprócz bieżą-
cej nauki, konkursów, zawodów, 
na początku kwietnia najpraw-
dopodobniej (niestety, sytu-
acja skomplikowała się nieco  
z uwagi na pandemię), weź-
miemy udział w przesłuchaniach 
konkursowych w ramach III edy-
cji konkursu „Do hymnu”, nad któ-
rym patronat objęło Narodowe 
Centrum Kultury. Nasza szkoła 
została zakwalifikowana do iście 
rekordowego wykonania – bo 
przez min. 50% uczniów – hymnu 
narodowego oraz dwóch wybra-
nych pieśni patriotycznych. A że 
jesteśmy ambitni, wybraliśmy 
najtrudniejsze spośród podanych 
w regulaminie konkursu: „Gaude 
mater, Polonia” oraz „Żeby Pol-
ska była Polską”. Gdzie tkwi w 
tym wszystkim kruczek? Utwory 
mają być wykonane z pamięci, a 
capella (bez akompaniamentu). 
Uczniowie, połączeni w jeden 
gigantyczny chór, pod batutą 
dyrygenta, będą oceniani przez 
komisję konkursową składającą 
się z zawodowych muzyków!! 
Zaplanowaliśmy, że nie zej-
dziemy (!) ze sceny pokonani. 
Trzymajcie za nas kciuki.

Nasza szkoła sprawuje pie-
czę nie tylko nad rozbudzeniem 
wrażliwości na sztukę, ale rów-
nież nad historią Jelińska i oko-
lic. Zapewne wielu z Państwa 
pamięta Muzeum Ziemi Jedliń-
skiej, które mieściło się w „starej 
szkole”. Po decyzji wybudowania 
w jego miejscu budynku Centrum 
Zdrowia oraz mieszczącej się 
również w nim Biblioteki Publicz-
nej, eksponaty z muzeum leżały 
zapomniane w różnych budyn-
kach na terenie gminy Jedlińsk. 
Wiele z nich uległo uszkodzeniu 
lub zniszczeniu. Pozostała część 
znajdzie wreszcie swoje miejsce 
w Izbie Pamięci Ziemi Jedliń-
skiej, na utworzenie której nasza 
szkoła otrzymała grant w wyso-
kości prawie 30.000 zł. Nasze 
muzeum będzie również pielę-
gnowało pamięć o Słudze Bożym 
biskupie Piotrze Gołębiowskim. 
Pamiątki po dostojnym Synu tej 
ziemi będą stanowiły znaczną 
część kolekcji Izby Pamięci Ziemi 
Jedlińskiej.

Wierzymy mocno, że biskup 
Piotr będzie miał w opiece swój 
ukochany Jedlińsk.

Anna Kraska

ZSP w Jedlińsku
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Siatkarze
zakończyli już rozgrywki
Drużyna siatkarzy SPS Rad-

mot Jedlińsk rozpoczęła rundę 
rewanżową planowo. Po roze-
graniu czterech spotkań, które 
nasi gracze rozstrzygnęli na 
swoją korzyść,  rozgrywki zawie-
szono do odwołania. Szczegól-
nie cenne było zwycięstwo z 
Borem Regut 3:2 na parkiecie 
rywala. Był to skuteczny rewanż 
za porażkę w Jedlińsku (jedyną 
do tej pory), odniesiony z dru-
żyną liczącą się w ligowej tabeli. 
W tej fazie rozgrywek Radmot 
był drugi, mając o 1 punkt mniej 
od Warki. I miał duże szanse 
na skuteczną walkę o prymat 
w lidze  i udział w barażach o 
awans do III ligi. Jednak w dniu 
01.04.b.r. Zarząd Mazowiecko
-Warszawskiego Związku Piłki 
Siatkowej postanowił zakończyć 
sezon rozgrywkowy 2019/2020 
w rozgrywkach seniorskich III 
i IV ligi MWZPS kobiet i męż-
czyzn. Jednocześnie z komuni-
katu Wydziału Gier i Dyscypliny 
MWZPS z tego samego dnia  
dowiadujemy się, że w 4. lidze 
seniorów „przyjmuje się tabelę 
przed zawieszeniem rozgrywek 
jako klasyfikację końcową. Do 3. 
ligi, bez prawa odstąpienia miej-
sca, awans uzyskują zespoły  

z 1 miejsc obu grup: WTS Klon-
daik Warka oraz Żyrardowskie 
Stowarzyszenie Siatkówki „Len”. 
W przypadku wakatów w sezo-
nie 2020/21, prawo gry w 3 
lidze uzyskają zespoły zgodnie  
z zasadami rozgrywek w sezonie 
2019/20.” Oznacza to, że tylko 
gdy jakiś zespół trzecioligowy 
zrezygnuje z gry w nowym sezo-
nie, szansę występu dostanie 
Radmot (być może, po barażu  
z drugim zespołem drugiej 
grupy). Całej drużynie gratulu-
jemy i dziękujemy za skuteczną 
grę i wiele emocji dla kibiców. 

czy rozegrają 
rundę rewanżową? 

GKS Drogowiec Jedlińsk rundę 
wiosenną w lidze okręgowej 
miał rozpocząć 14.03 meczem  
z Szydłowianką.  Mazowiecki 
Związek Piłki Nożnej,  ze względu 
na zagrożenie zarażenia korona-
wirusem,  odwołał  termin  roz-
poczęcia   kolejek rewanżowych 
początkowo do 30. marca. Jest 
także decyzja Polskiego Związku 
Piłki Nożnej, który odwołał rywa-
lizację we wszystkich grupach 
rozgrywkowych do 26. kwietnia. 
Zatem kibice muszą uzbroić się 
w cierpliwość.  Przygotowując 
się  do sezonu, piłkarze GKS roze-
grali kilka spotkań towarzyskich. 
Mecze te rozegrali na boiskach 

rywali, którzy w większości dys-
ponowali obiektami ze sztuczną 
trawą. W spotkaniach z czołowymi 
drużynami IV ligi,  Radomiakiem II 
i Oskarem Przysucha, ulegli odpo-

wiednio 0:3 i 0:5. Zdaniem obser-
watorów, wyniki nie odzwiercie-
dlają do końca sytuacji na boisku. 
„Drogowcy” popełnili jednak 
proste błędy, sami nie wykorzy-
stując stuprocentowych sytuacji.   
W Końskich nasza drużyna zre-
misowała  2:2 z KS Paradyż, 
zespołem aspirującym do awansu 
zespołem ligi okręgowej piotrkow-
skiej, tracąc bramkę  w końcowych 
minutach meczu. Zwycięsko GKS 
wyszedł ze spotkania z Mogie-
lanką odnosząc wygraną 4:0  
i z konfrontacji z najgroźniejszym 
rywalem do awansu Zamłyniem 
Radom 3:2. Przypomnijmy, że 
awans do IV ligi wywalczy tylko 
zwycięzca grupy a wicemistrz 
zmierzy się w barażu z zespołem, 
który zajmie drugą lokatę w innej, 
mazowieckiej lidze okręgowej.  
W wypełnieniu tego zada-
nia  przez seniorów Drogowca 
oraz w celu dalszego rozwoju 
klubu mają pomóc, podpisane 
przez przedstawicieli Zarządu 
GKS, kolejne cztery umowy  
sponsorskie. 

 Zespół Drogowca Jedlińsk z rocznika 2009/2010.•

Drużyna Drogowca Jedlińsk - rocznik 2011.•

Zespół SPS rADMoT Jedlińsk przed ostatnim meczem w tym sezonie.•

Szanowni czytelnicy! Zagrożenie epidemią spowodowało,  
że wszystkie mecze i imprezy sportowe zostały zawieszone 

lub odwołane. Aktualnie poszczególne stowarzyszenia 
sportowe podejmują uchwały, na podstawie których 
tegoroczne edycje rozgrywek zostają zakończone. Na szczegóły 
dotyczące kwestii spadków, awansów, kształtów lig czy form  
rozgrywek będziemy oczekiwać.
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Finisz po 
dwóch meczach?

Dwie kolejki rundy rewanżo-
wej zdołali rozegrać (do czasu 
zawieszenia rozgrywek) teni-
siści stołowi Viktorii Jedlińsk. 
W niezwykle istotnym dla  
końcowego układu tabeli meczu 
z KTS III Kozienice przegrali  
6:8. Drugi mecz wygrali w Goź-
dzie  z Tymianką 8:3. Aktualnie 
drużyna zajmuje trzecią lokatę i 
ma niewielkie szanse na grę w 
barażach o IV ligę. Prowadzi bez 
straty punktu zespół z Kaza-
nowa, drugi jest KTS Kozienice 
mający dwa punkty przewagi 
nad Jedlińskiem. By myśleć o 
grze w barażach, trzeba wygrać 
wszystkie spotkania do końca 
rundy, w tym mecz z liderem  
oraz czekać na stratę punktów 
wicelidera.  Ale dopóki pił(ecz)
ka w grze… Jednak z  nieofi-
cjalnych informacji, wynika, że 
w ślad za decyzją Polskiego  
Związku Tenisa Stołowego, na 
podstawie której zakończono 
rozgrywki w ligach centralnych, 
podobną uchwalę podejmie 
Mazowiecki Związek Tenisa Sto-
łowego. Na mocy tej uchwały  
zostanie zamknięty sezon w 

ligach niższych, prowadzonych 
przez MZTS. Podstawą klasy-
fikacji końcowej będą punkty 
uzyskane po pierwszej rundzie. 

Dwa medale 
w Mistrzostwach Polski!

O kolejne trofea wzbogaciła 
się kolekcja medalowa sióstr 
Pauliny i Justyny Paluch w kra-
jowym championacie.  Podczas 
Halowych Mistrzostw Polski 
Seniorów w Lekkiej Atletyce w 
Toruniu zdobyły one srebrny 
medal w sztafecie 4x200 m. 
Wychowanki ULKS Jedlińsk, 
startujące w barwach AZS AWF 
Warszawa, biegnąc w zespole z 
Natalią Duchnowską i Urszulą 
Bhebhe,  uległy tylko sztafecie 
AZS Katowice. Katowiczanki, 
w barwach których biegła m.in. 
aktualna mistrzyni Europy na 
400 m – Justyna Święty-Ersetic,  
ustanowiły nowy rekord Polski. 
Paulina Paluch drugie srebro 
wywalczyła na dystansie 60 m, 
w ramach równolegle rozgrywa-
nych  Mistrzostw Polski do lat 
23 (tzw. Młodzieżowe MP). Do 
biegu finałowego awansowała 
z siódmym czasem. W finale 
pobiegła szybciej, wyrównu-

jąc rekord życiowy – 7,45 sek. 
Paulina została sklasyfikowana 
na znakomitym 5. miejscu 
wśród seniorek, przybiega-
jąc za reprezentantkami Pol-
ski: bydgoszczankami  Mariką  

Popowicz – Drapałą, Katarzyną 
Sokólską oraz poznanianką 
Kamilą Cibą a wyprzedzając 
m.in. olimpijkę Karolinę Kołe-
czek, trzykrotną (aktualną) 
mistrzynię Polski na dystansie 

SPorT

Finał biegu na 60m Halowych Mistrzostw Polski Seniorów z udziałem Pauliny Paluch (druga z prawej).•

Srebrne medalistki HMP Seniorów w sztafecie 4x200m.
od lewej: U. Bhebhe, P. Paluch, N. Duchnowska, J.Paluch.

•
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100m ppł. Czwarta w tym biegu 
była Magdalena Stefanowicz 
(AZS AWF Katowice), której 
przypadł złoty medal w katego-
rii U23. 

Siostry Paluch wystartowały 
w drugiej konkurencji - biegu  
na dystansie 200 m. Paulina 
zajęła 6. lokatę w  U23, Justyna 
ostatecznie była 15. seniorką. W 
Toruniu wystąpił jeszcze jeden 
wychowanek ULKS Jedlińsk 
– Jarosław Kucharski.  Repre-
zentował RTL ZTE Radom kon-
kurując  z rywalami na dystan-
sie 1500 m. W kategorii U23 
wywalczył 5. miejsce z czasem 
4.01.51 min.

ZE  SZKoLNYcH ArEN
Niewiele imprez sporto-

wych z kalendarza eliminacji 
XXII Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej odbyło się  
w miesiącach zimowych. Ucznio-
wie sportowcy szkół naszej 
gminy rywalizowali w tenisie 
stołowym i piłce siatkowej.  
Z eliminacji gminnych w teni-
sie stołowym  do szczebla 
powiatowego, rozgrywanego 
w sali ZSP w Jedlińsku, zakwa-
lifikowały się po 4 zespoły ze 
szkół w Jedlińsku i Jedlance. 
Start tych drużyn zakończył 
się dużym sukcesem, bowiem 
aż 5 z nich zdołało wywalczyć 
awans do zawodów międzypo-
wiatowych.  Zespoły młodsze  
dziewcząt i chłopców z Jedliń-
ska wygrały zdecydowanie.  
Przewaga sióstr Kariny, Julki i 
Wiktorii Bartnik była wyraźna. 
W całych zawodach nie stra-
ciły nawet seta wygrywając  

kolejne pojedynki ze szkołami   
z Bardzic, Jastrzębi, Chomen-
towa, Jedlni, Zalesic i Jedlanki   
po 3:0. Bez straty punktu swoje 
mecze wygrali Mikołaj Trzebie-
niak, Kacper Czerwiński i Olek 
Fituch pokonując Natolin, Bar-
todzieje, Dzierzkówek Stary i 
Zalesice po 3:0. W finale ponow-
nie spotkali się z ekipą Dzierz-
kówka. W nim przegrali jedną 
grę, ostatecznie  wygrywając 
cały mecz  3:1. Po wygraniu 
spotkań grupowych i półfinału, 
do finału rozgrywek dziewcząt 
młodszych dotarły Amelia Mali-
nowska, Wiktoria Zakrzewska i 
Roksana Adamczyk z Jedlanki. 
Mimo porażki z Jedlińskiem sta-
nęły na drugim stopniu podium 

i wywalczyły awans. Skutecz-
nie zagrali w starszej kategorii  
Patryk Żaczek i  Filip Brzyski 
z Jedlińska. Pokonali w grupie 
po 3:0 Natolin, Chomentów 
i Wolę Goryńską. W półfinale 
odprawili rywali „zza miedzy” 
z Jedlanki w tym samym sto-
sunku. Finał z Jastrzębią, po 
ciekawej i momentami zaciętej 
walce, także 3:0 dla  duetu ZSP 
Jedlińsk.  Miłą niespodziankę 
sprawiły ich koleżanki. Gabrysia 
Serafin i Klaudia Jachimowicz   

w grupie pokonały po 3:1 Nato-
lin i Dąbrówkę Warszawską oraz 
3:0 rywalki z Woli Goryńskiej.  
W półfinale spotkały się, z teo-
retycznie silniejszą od nich, dru-
żyną z Owadowa.  Poszczególne 
pojedynki  były wyrównane  
i obfitowały w szereg zwrotów 
akcji. Końcowy sukces  jednak 
dla Jedlińska w stosunku 3:1. 
W finale  dziewczyny ponownie 
spotkały się  z teamem z Dąb-
rówki Warszawskiej. Tym razem, 
lepsze okazały się przyjezdne, 
które pokonały, zmęczone  grą 
w półfinale i pewne awansu, 
reprezentantki Jedlińska 3:0. 

W piłce siatkowej, zgodnie 
z przewidywaniami,  zespoły 
dziewcząt z Jedlanki i chłopców z 
Jedlińska nie odegrały znaczącej 
roli. W konfrontacji  ze szkołami  
w powiecie, specjalizują-
cymi się w tej dyscyplinie, 
doznały porażek. Za zaję-
cie czwartych lokat zdobyły 
po punkcie do klasyfikacji  
współzawodnictwa szkolnego. 

O tym, czy  nasze zespoły teni-
sowe będą rywalizować dalej  
oraz czy będzie kontynuowany 
kalendarz igrzysk, zadecydują  
władze SZS. Należy brać pod 
uwagę, że sportowa rywalizacja 
uczniów może być w bieżącym 
roku szkolnym odwołana.  

    
 Krystian Kilar

Gabrysia Serafin i Klaudia Jachimowicz (po prawej) wywalczyły  
srebro w mistrzostwach powiatu.

•

Tenisowi mistrzowie powiatu z ZSP Jedlińsk (dwie drużyny  
po lewej) wraz z rywalami z Jastrzębi.

•

Złote medalistki mistrzostw powiatu w kategorii  
młodszej - siostry Bartnik.

•

•
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III Turniej tenisa stołowego o puchar Wójta

Mistrzowie Sportu Powiatu radomskiego

Już po raz trzeci w Jedlińsku został rozegrany Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk. Zawody zostały 

poświęcone zmarłemu krótko przed turniejem Tomaszowi Ple-
wińskiemu, tenisiście z gminy Jedlińsk i wychowankowi SKS 
LZS Wsola.

Pomimo iż Gala Sportu Powiatu radomskiego ze względu 
na stan epidemii została odwołana, to plebiscyt został roz-

strzygnięty. Gmina Jedlińsk jak zwykle zajęła wysokie miejsca.

Turniej został zorganizowany 
18 stycznia 2020 r. przez ULKS 
Viktoria Jedlińsk w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Jedliń-
sku, który był współorganizato-
rem imprezy. 

W rozgrywkach wzięło udział 
ponad 120 zawodników w prak-
tycznie wszystkich kategoriach 
wiekowych.

Podobnie jak w ubiegły 
roku ZSP w Jedlińsku uzyskał 
największą liczbę punktów 
w rozgrywkach Szkolnego 
Związku Sportowego w sezonie 
2018/2019, zarówno w kate-
gorii rocznika 2006/2007, jak i 
rocznika 2003/2005, uzyskując 
tym samym I miejsca w obydwu 
tych kategoriach. Natomiast w 
roczniku 2003/2005 II miejsce 
zajął ZSP we Wsoli. W katego-
riach indywidualnych wyróż-
nieni zostali Julita Stańczyk 

(rocznik 2004 i młodsi) oraz 
Mateusz Kołodziejczyk (rocznik 
2003 i starsi). Nominowani do 
plebiscytu byli także: Wikto-
ria Serafin, Amelia Kowalczyk, 
Hanna Potera, Pola Olszewska, 
Aleksandra Berlińska, Kinga 
Ziółek, Julita Ciecieląg oraz 
Maciej Makulski.

Wyróżnieni zostali także naj-
lepsi trenerzy powiatu radom-
skiego. W tej kategorii nagro-
dzona została Alina Cielniak z 
ZSP w Jedlińsku.

Dziękuję wszystkim dawcom krwi, którzy w 2019 r. oddawali krew 
podczas zbiórek organizowanych w Jedlińsku.

Łącznie zgłosiło się 197 osób, a zakwalifikowało 164 osoby. 
razem pozyskano ponad 73 litry krwi.

o kolejnych zbiórkach będziemy informować, 
na które już serdecznie zapraszam.

Kamil Dziewierz - Wójt Gminy Jedlińsk
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SToP! NIE WYPALAJ TrAW
Wójt Gminy Jedlińsk informuje, że zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)

Kto nie przestrzega ww. ustawy podlega karze 
aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 12 ustawy  
o ochronie przyrody). 

od wielu lat na przełomie zimy i wiosny wyraź-
nie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rol-
nych. Pożary, w głównej mierze, spowodowane są 
wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Nie-
stety nadal panuje przekonanie, że spalenie trawy 
spowoduje szybszy i bujniejszy odrost roślinności.  
Nic bardziej błędnego. 

UWAGA!
1. Za wypalanie traw grozi kara grzywny do 5.000 

zł oraz utrata unijnych dopłat dla rolników. 

2. Wypalanie traw nie przynosi żadnych korzy-
ści. Ziemia się nie użyźnia, tylko wyjaławia.  
ogień stwarza realne zagrożenie dla gospo-
darstw i lasów, niszczy miejsca lęgowe pta-
ków, zabija owady i inne zwierzęta oraz cenne 
gatunki roślin leczniczych i miododajnych. 
Wpływa to na zmniejszenie plonów roślin. 

3. Z dymem do atmosfery przedostają się duże 
ilości dwutlenku węgla i siarki oraz substancji 
rakotwórczych. 

4. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia poża-
rów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie 
mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia 
ludzkiego w innym miejscu. 

ZABrANIA SIĘ WYPALANIA TrAW I PoZoSTAŁoŚcI roŚLINNoŚcI NA ŁĄKAcH, 
PASTWISKAcH, NIEUŻYTKAcH, roWAcH I PASAcH PrZYDroŻNYcH


