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Ostatnie miesiące były 
dla nas wszystkich cięż-
kim okresem, w którym 
trzeba było zmierzyć się 
z zupełnie nową sytuacją 
i nowymi wyzwaniami. 
Sytuacja epidemiolo-
giczna w kraju wpłynęła 
znacząco na życie każ-
dego z nas. Również dzia-
łalność gminy musiała 
zostać dostosowana do 
zmieniających się warun-
ków. W bieżącym roku zre-
zygnowaliśmy z organiza-
cji imprez gminnych takich 
jak sobótka, czy dożynki. 

Pomimo niepew-
nej sytuacji inwestycje 
gminne były realizowane 
bez zakłóceń. Trwa pierw-
szy etap budowy kana-
lizacji sanitarnej Wsola 
– Wielogóra za prawie 4,5 
mln zł. W ramach te inwe-
stycji powstaje prawie 
6 km przewodów siecio-
wych, ponad 80 przyłą-
czy oraz przepompownie 
ścieków. Zakończenie 
prac przy budowie kana-
lizacji planowane jest na 

listopad przyszłego roku. 
Zakończyła się natomiast 
budowa kompleksów 
sportowych przy szkołach  
w Starych Zawadach  
i Wsoli. Obydwie szkoły 
wzbogaciły się o boiska 
piłkarskie oraz 4-torowe 
bieżnie okrężne i proste. 
Przy szkole w Starych 
Zawadach powstało także 
miasteczko ruchu drogo-
wego i ogród – labirynt, 
natomiast przy ZSP we 
Wsoli wybudowano rów-
nież boisko wielofunk-
cyjne, siłownię plenerową, 
trybuny i oświetlenie. Oby-
dwa kompleksy zostały 
uzupełnione o chodniki  
i elementy małej archi-
tektury. W sumie te 
inwestycje kosztowały 
łącznie prawie 4,5 mln zł,  
a połowa tej kwoty została 
zrefundowana za środ-
ków Ministerstwa Sportu  
i Turystki z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycz-
nej w ramach Programu 
„Sportowa Polska” – Pro-
gram Rozwoju Lokalnej  

Infrastruktury Sportowej. 
Wiele dzieje się również 

na drogach na terenie 
gminy Jedlińsk. Zakoń-
czyła się przebudowa ulicy 
Jaśminowej w Jedlińsku 
oraz przebudowa dwóch 
dróg powiatowych, na 
których remont Gmina 
Jedlińsk udzieliła Powia-
towi Radomskiemu dota-
cji – w Woli Gutowskiej 
oraz w Jedlińsku (ul. Ogro-
dowa wraz z mostem na 
Tymiance). Obecnie trwa 
przebudowa drogi gmin-
nej Kamińsk – Dąbrówka 
Nagórna o długości 0,7 km.

W miesiącu wrześniu 
została podpisana umowa 
na dostawę nowego wozu 

ratowniczo-gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wielogórze. War-
tość umowy to 880 tys. zł,  
z czego 200 tys. zł to środki  
z budżetu gminy Jedlińsk, 
natomiast pozostała 
kwota to dofinansowa-
nie, którą pozyskano  
z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz 
budżetu Województwa 
Mazowieckiego. Będzie to 
już kolejny nowoczesny 
samochód bojowy na ter-
nie naszej gminy.

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

Komisja Rewizyjna zło-
żyła wniosek do Rady Gminy  
o udzielenie absolutorium, 
pozytywnie oceniając realiza-
cję ubiegłorocznego budżetu, 
co również potwierdziła swoją 
uchwałą Regionalna Izba  
Obrachunkowa w Radomiu.

W głosowaniu wzięło udział 
14 radnych. Za udzieleniem 
absolutorium głosowało 12 
radnych, 2 wstrzymało się od 
głosu. W głosowaniu o udzie-
leniu wotum zaufania 14 rad-
nych było za. Udzielenie abso-

lutorium oznacza stwierdzenie 
prawidłowości finansowego  
działania samorządu. 

Absolutorium jest rodzajem 
kontroli Rady Gminy nad Wójtem 
w zakresie wykonania budżetu 
i jest wyrazem ostatecz-
nej oceny działalności Wójta. 
Rada analizuje i ocenia szcze-
gółowe sprawozdanie Wójta 
z wykonania budżetu gminy,  
a następnie, na sesji, podejmuje 
uchwałę w sprawie udzielenia  
absolutorium.

Wotum zaufania 
oraz absolutorium dla Wójta 
28 maja 2020 r. odbyła się XIX sesja Rady Gminy Jedlińsk. Podczas sesji radni udzielili wójtowi gminy 

Kamilowi Dziewierzowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
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Inwestycje w gminie Jedlińsk 

Przebudowa ulicy Jaśminowej w Jedlińsku
ZaKońcZoNo

Budowa kanalizacji sanitarnej 
Wsola – Wielogóra – etap I

W tRaKcIe RealIZacJI

Przebudowa drogi Kamińsk – Dąbrówka Nagórna
W trakcie realizacji

Przebudowa drogi w Woli Gutowskiej i Jankowicach
ZaKońcZoNo

Wartość: 417.650,10 zł  |   Długość: 692 m

Wartość dotacji dla Starostwa: 344.190,00 zł
Wartość: 4.444.444,44 zł

Wartość: 425.344,97 zł  |  Długość: 466 m

Budowa kompleksu boisk sportowych 
we Wsoli

ZaKońcZoNo

Budowa kompleksu boisk sportowych 
przy PSP w Starych Zawadach

ZaKońcZoNo

Wartość: 1.943.400,00 zł Wartość: 2.398.530,75 zł
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Minister sportu w naszej gminie
7 lipca 2020 r. wiceminister sportu anna Krupka, 

wizytowała budowę boisk przy szkole podstawowej 
w Starych Zawadach oraz przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym we Wsoli.

Inwestycja w Starach Zawa-
dach obejmuje budowę boiska 
piłkarskiego i wielofunkcyjnego, 
bieżni okrężnej i prostej zakoń-
czonej skocznią do skoku w dal 
i trójskoku, miasteczka ruchu 
drogowego i placu zabaw. Koszt 
budowy to prawie 2 mln. zł.

We Wsoli na budowany kom-
pleks sportowy składa się: boisko 
piłkarskie i boisko wielofunkcyjne 
z nawierzchnią ze sztucznej 
trawy, 4-torowa bieżnia okrężna, 
4-torowa bieżnia prosta, rzutnia 
do pchnięcia kulą, skocznia do 
skoku w dal, piłkochwyty, siłow-
nia zewnętrzna, stoły do tenisa 
stołowego, trybuny. Wybudo-
wane zostały także: oświetlenie 
obiektu, chodniki oraz elementy 
małej architektury takie jak 
ławki, stoliki do gry w szachy 
oraz podium dla zwycięzców. 
Łączna powierzchnia kompleksu 
sportowego wynosiła ponad 
16 tys. metrów kwadratowych. 
Koszt budowy wyniósł niemal 
2,4 mln zł.

Inwestycje uzyskały dofinan-

sowanie z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach Pro-
gramu „Sportowa Polska” – Pro-
gram Rozwoju Lokalnej Infra-
struktury Sportowej. Łącznie na 
budowę i przebudowę infrastruk-
tury sportowej Gmina Jedlińsk 
uzyskała kwotę 4.280.900 zł. 
Dotacja została przyznana na 
inwestycje dotyczące budowy 
obiektów sportowych przy szko-
łach w Bierwcach, Ludwikowie, 
Starych Zawadach i we Wsoli.

W spotkaniu udział wzięli: 
Anna Krupka – wiceminister 
sportu, wójt gminy Kamil Dzie-
wierz, parlamentarzyści: Anna 
Kwiecień, Agnieszka Górska, 
Marek Suski, przewodniczący 
rady Łukasz Kurek, radni gminy: 
Barbara Kołodziejska, Magda-
lena Trzmiel-Wieteska, Robert 
Rędzia, Lidia Żurowska, Wojciech 
Kowalczyk, Andrzej Pawluczyk 
– sekretarz gminy, Ilona Starzyń-
ska – skarbnik gminy, Ewa Bartula 
– główny specjalista ds. oświaty 
oraz dyrektorzy szkół Dorota 
Dobosz oraz Roman Wójcik.

Budowa wodociągu Mokrosęk – Jedlanka
Rozstrzygnięty przetarg

Wartość: 81.000,00 zł   |  Długość: 1.073 m

Budowa wodociągu w Płaskowie
Rozstrzygnięty przetarg

Wartość: 24.000,00 zł   |   Długość: 253 m

Budowa wodociągu w Wielogórze
Rozstrzygnięty przetarg

Wartość: 43.500,00 zł  |  Długość: 337 m

Remont boiska orlik
W trakcie realizacji

Wartość: 412.542,00 zł

Prace remontowe w budynku szkoły w Jedlance – etap III 
W trakcie realizacji

Wartość: 344.190,00 zł
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Kolejna akcja charytatywna!
W sobotę, 29 sierpnia 2020 r. odbył się charytatywny 

rajd rowerowy „Jedziemy dla anity”, w którym 
wzięło udział 45 osób, na czele z Kamilem Dziewierzem – 
wójtem gminy Jedlińsk oraz agnieszką Gryzek – dyrektor 
centrum Kultury w Jedlińsku.

Trasa rajdu prowadziła przez 
Starą Błotnicę, z przystankiem w 
Sanktuarium Matki Bożej Pocie-
szenia, z metą w Kolonii Sucha i 

z powrotem do Jedlińska. Rowe-
rzyści przejechali prawie 60 km.

Podczas akcji, na leczenie Pani 
Anity zebrano 1.670 zł.

Zapraszamy do dalszej pomocy!!!
 Nr konta: 27 1160 2202 0000 0004 6912 1127 

z dopiskiem „dla anity lewandowskiej”.

Ćwiczenia obronne Dotacja z Funduszu 
Inwestycji 
Samorządowych

W dniach 16 i 17 września 2020 r. na terenie gminy 
Jedlińsk przeprowadzane były powiatowe ćwiczenia 

obronne pod kryptonimem „RaDoMKa 20”.

Ponad 1,3 mln zł otrzymała Gmina Jedlińsk z Funduszu 
Inwestycji Samorządowych.

Celem ćwiczeń, które odbyły się 
we wszystkich gminach powiatu 
radomskiego, było sprawdzenie 
poziomu przygotowania do reali-
zacji zadań obronnych wynika-
jących z planów operacyjnych 
funkcjonowania powiatu i gmin 
w warunkach zagrożenia bez-
pieczeństwa państwa i w czasie 
wojny oraz w czasie wystąpienia 
sytuacji kryzysowych. W ćwi-
czeniach brali udział pracownicy 
Urzędu Gminy w Jedlińsku, jedno-

stek podległych oraz strażacy jed-
nostek OSP z terenu gminy. Kieru-
jącym ćwiczeniami był wójt gminy 
Kamil Dziewierz – Szef Obrony 
Cywilnej Gminy Jedlińsk.

Po zakończeniu ćwiczeń w dniu 
17 września wójt gminy Kamil 
Dziewierz oraz Bronisława Mular-
ska – zastępca kierującego ćwicze-
niami, złożyli meldunek z ich prze-
biegu na terenie gminy staroście 
radomskiemu – Szefowi Obrony 
Cywilnej Powiatu Radomskiego.

Środki z rządowego Fundu-
szu przekazane zostały polskim 
samorządom jako wsparcie w 
dobie pandemii. Mogą one zostać 
przeznaczone na inwestycji takie 
budowa dróg, szkół oraz innej 
infrastruktury komunalnej służą-

cej społeczności lokalnej.
Gmina Jedlińsk otrzymała 

ponad 1,3 mln zł dotacji, co sta-
nowi trzecie pod względem 
wielkości wsparcie dla gminy w 
powiecie radomskim. Sam powiat 
otrzymał natomiast 11 mln zł.
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80. urodziny ks. prał. dr Henryka Ćwieka
W niedzielę, 13 września 2020 r.  ks. prał. dr Henryk 

Ćwiek obchodził swoje 80. urodziny.

Po uroczystej mszy św. Kamil 
Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk 
wraz z Łukaszem Kurkiem – prze-
wodniczącym rady gminy, Iloną 
Starzyńską – skarbnik gminy, 
Agnieszką Gryzek – dyrektor 
Centrum Kultury oraz przedsta-
wicielami wspólnot naszej para-
fii podziękowali Jubilatowi za 
wszelką pomoc i posługę dusz-
pasterską w parafii, życząc zdro-
wia, wielu łask Bożych i opieki 
Matki Boskiej.

Na uroczystość przybyła 
także poseł na Sejm RP – Anna  
Kwiecień.

Ksiądz Prałat dr Henryk 
Ćwiek urodził się  13 września 
1940 r. w Olszowej Dąbrowie, 
parafia Dobieszyn. Święce-
nia kapłańskie przyjął z rąk ks. 
bpa Piotra Gołębiowskiego 12 
czerwca 1965 roku. W latach 
1987-2015 był probosz-
czem w Jedlińsku i dziekanem  
dekanatu jedlińskiego.
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Wójt Gminy odznaczony przez ministra MSWia

16 lipca 2020 r. na placu przed siedzibą Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Radomiu odbyła się 

uroczystość z okazji Święta Policji, podczas której 
wręczono odznaczenia państwowe i resortowe oraz 
nominacje na wyższe stopnie służbowe.

Wśród odznaczonych znalazł 
się wójt gminy Jedlińsk Kamil 
Dziewierz, który otrzymał brą-
zowy Medal za Zasługi dla Poli-
cji. Ponadto wyróżnieni zostali 
także m.in. wojewoda mazo-
wiecki Konstanty Radziwiłł 
oraz wicewojewoda mazowiecki 
artur Standowicz.

Medal za Zasługi dla Policji 
jest odznaczeniem za wybitne 
zasługi w dziedzinie realizacji 
ustawowych zadań Policji. Medal 
ten jest przyznawany przez 
ministra spraw wewnętrznych 
i posiada trzy stopnie – złoty, 
srebrny i brązowy.

Minister funduszy w gminie Jedlińsk
22 czerwca 2020 r. minister funduszy i polityki 

regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak 
odwiedziła firmę Kratki.pl Marek Bal we Wsoli.

Minister Jarosińska-Jedy-
nak zapoznała się z profilem 
działalności przedsiębiorstwa, 
zwiedziła hale produkcyjne i 
przekazała informację o przy-
znaniu firmie Kratki.pl, w 
ramach tarczy antykryzysowej, 
dotacji na kapitał obrotowy 

w wysokości niemal 400 tys. zł.
W spotkaniu uczestni-

czył również wójt gminy 
Jedlińsk Kamil Dziewierz, 
który podziękował rządowi 
za wsparcie udzielane przed-
siębiorcom z terenu gminy,  
w tym firmie Kratki.pl.
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Przebudowa linii kolejowej Warka – Radom

65 laptopów dla szkół 
z gminy Jedlińsk

20 sierpnia 2020 r. na wniosek wójta Kamila 
Dziewierza zebrała się rada budowy linii 
kolejowej nr 8 Warka – Radom.

W ramach projektów grantowych pn.: Zdalna 
szkoła i Zdalna szkoła+ Gmina Jedlińsk zakupiła 

65 laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół  
z terenu gminy Jedlińsk, które będą wykorzystywane  
do zdalnego nauczania.

W spotkaniu na placu budowy 
wzięli udział przedstawiciele 
firmy Swietelsky – wykonawcy 
inwestycji oraz wójt gminy 
Kamil Dziewierz. 

W trakcie spotkania poru-
szono m.in. kwestie budowy 
wiaduktu nad torami oraz wyko-
nania przebudowy ciągu komu-
nikacyjnego Bierwce – Kru-
szyna - Lisów i cieków wodnych 
wzdłuż linii kolejowej.

Planowany termin zakoń-
czenia robót budowlanych  
to koniec 2021 r.

Na zakup laptopów Gmina 
Jedlińsk pozyskała 167 tys. 
zł dotacji z Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa  

na lata 2014–2020. 
Laptopy zostały przekazane 

siedmiu szkołom z terenu  
gminy Jedlińsk. 

Spotkanie z ambasadorem
16 września 2020 r. wójt gminy Kamil Dziewierz wziął 

udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym  
w Radomiu z ambasadorem austrii.

Werner Almhofer odwie-
dził Radom, gdzie rozmawiał 
na temat możliwości współ-
pracy gospodarczej, a zwłasz-
cza planowanych inwestycji  
w regionie radomskim.

W spotkaniu wzięli także 

udział poseł Marek Suski, wice-
wojewoda mazowiecki Artur 
Standowicz, starosta radomski 
Waldemar Trelka, wójt gminy 
Gózd Paweł Dziewit, wójt 
gminy Wolanów Ewa Markow-
ska-Bzducha oraz wójt gminy 
Zakrzew Leszek Margas.
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Nagrodzeni uczniowie szkół 
z terenu gminy Jedlińsk to: 
Julia Stańczyk, Wiktoria 

Serafin, amelia Kowalczyk, 
Kinga Ziółek, Hanna Potera, 
Pola olszewska, Mateusz 

Kołodziejczyk, aleksan-
dra Berlińska, Julia ciecie-
ląg, Maciej Makulski, oraz 
alina cielniak – w kategorii  
nauczyciel, trener.

W spotkaniu wzięli udział: 
Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk, Włodzimierz 

Bojarski – Wydział Promocji  
i Rozwoju Powiatu, teodozja 
Bień oraz Ryszard Dziura – 
radni powiatu radomskiego, 
Roman Wójcik – członek 
Powiatowej Rady Sportu, elż-
bieta Religa – dyrektor ZSP 
w Jedlińsku oraz nauczyciele  
wychowania fizycznego.

otwarcie przebudowanego parkingu

Mistrzowie Sportu Powiatu Radomskiego

9 czerwca 2020 r. w Jedlińsku odbyło się uroczyste 
otwarcie długo oczekiwanej inwestycji polegającej 

na przebudowie parkingu przy Zespole Szkolno-
przedszkolnym, budowie chodnika przy ul. ogrodowej 
w kierunku Piaseczna oraz remoncie mostu  
na rzece tymiance.

8 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku 
odbyło się wręczenie nagród dla laureatów XI Gali 

Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego z terenu gminy 
Jedlińsk. tegoroczna Gala została odwołana ze względu 
na panującą pandemię.

W ramach inwestycji prze-
budowany został również 
fragment drogi powiatowej nr 
3515W Jedlińsk – Bartodzieje 
– Łukawa – Głowaczów o długo-
ści 803 m (odcinek od banku na 
ulicy Wareckiej do wylotu połu-
dniowej obwodnicy Jedlińska 
na ul. Ogrodowej). Łączny koszt 
inwestycji na terenie gmin 
Jedlińsk i Jastrzębia wyniósł 7,5 
mln zł, a Gmina Jedlińsk udzie-

liła Powiatowi dotacji w kwocie 
96,5 tys. zł, proporcjonalnie do 
długości odcinka przebudowa-
nego na terenie gminy.

W otwarciu udział wzięli: 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk, Waldemar Trelka – sta-
rosta radomski, Teodozja Bień, 
Agnieszka Pasek, Ryszard 
Dziura i Marian Wikło – radni 
powiatu radomskiego, Łukasz 
Kurek – przewodniczący rady 

gminy, Andrzej Pawluczyk 
– sekretarz gminy Jedlińsk, 
Ilona Starzyńska – skarbnik 
gminy Jedlińsk, Joanna Choj-
nacka – dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg Publicznych, 

Elżbieta Religa – dyrektor ZSP 
w Jedlińsku, Izabela Wieczo-
rek – sołtys Jedlińska. Zakoń-
czoną inwestycję poświęcił ks. 
Grzegorz Wójcik – proboszcz  
parafii Jedlińsk.
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   Z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy zosta-

ły zwołane na 28 maja, 
25 czerwca, 16 lipca oraz 
13 sierpnia 2020 r. Rada 
Gminy podjęła uchwały 
 w sprawie:

25 maja:
• udzielenia Wójtowi Gminy 
Jedlińsk wotum zaufania
• rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania Wójta z wykona-
nia budżetu za 2019 rok i spra-
wozdania finansowego
• udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu za 2019 rok
• zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego za 
2019 rok instytucji kultury
• zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego 
za 2019 rok zakładu opieki  
zdrowotnej

• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2020–2026
• wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na 2020 rok
• udzielenia pomocy finansowej 
dla Starostwa Powiatowego w 
Radomiu
• zwolnienia samorządowego 
zakładu budżetowego - Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w 
Jedlińsku z obowiązku wpłaty 
do budżetu Gminy Jedlińsk nad-
wyżki środków obrotowych za 
2019 rok
• ustalenia zasad przyznawa-
nia i wysokości diet dla rad-
nych i przewodniczących orga-
nów wykonawczych jednostek 
pomocniczych Gminy Jedlińsk 
– sołtysów
programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt
• pozbawienia kategorii czę-

ści drogi gminnej położonej na 
terenie gminy Jedlińsk poprzez 
wyłączenie z użytkowania jako 
drogi publicznej
• pozbawienia kategorii czę-
ści drogi gminnej położonej na 
terenie gminy Jedlińsk poprzez 
wyłączenie z użytkowania jako 
drogi publicznej
• zmiany planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk 
na rok 2020

25 czerwca:
• rozpatrzenia petycji dotyczą-
cej zmiany przepisów prawa

16 lipca:
• uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu usług 
przy ul. Warszawskiej w Jedliń-
sku
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 

2020–2026
• wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na 2020 rok
• zwolnień od podatku od nie-
ruchomości

13 sierpnia:
• wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na 2020 rok
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2020–2026
• udzielenia pomocy finansowej 
dla Starostwa Powiatowego w 
Radomiu
• określenia średniej ceny jed-
nostki paliwa w Gminie Jedlińsk 
na rok szkolny 2020/2021
• zmieniająca Uchwałę nr 
V/11/2015 w sprawie regula-
minu udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Jedlińsk.

Łukasz Kurek
 Przewodniczący 

Rady Gminy

Udany start na mistrzostwach Polski
W dniach od 13 do 18 września 2020 r. na lotnisku 

Przylep koło Zielonej Góry odbyły się XXII Motopa-
ralotniowe Mistrzostwa Polski 2020, w których wziął 
udział reprezentant gminy Jedlińsk Mariusz Stępień.

Zawody organizowane przez 
Aeroklub Polski i Aeroklub Ziemi 
Lubuskiej rozegrano w czterech 
klasach: PF1 (start z nóg, załoga 
jednoosobowa), PL1 (wózek 
jednoosobowy), PF2 (start z 
nóg, załoga dwuosobowa) i PL 
2 (wózek dwuosobowy). Każdy 
zawodnik musiał zaliczyć jede-
naście konkurencji. 

Mariusz Stępień ze Wsoli,  

pilot Aeroklubu Radomskiego, 
który ma już na koncie tytuł 
Mistrza Polski z 2017 r., po raz 
pierwszy wystartował w kate-
gorii PF1, zajmując 4 lokatę.

Mariusz nie był jedynym 
przedstawicielem gminy Jedlińsk 
na tegorocznych mistrzostwach. 
Jednym z sędziów podczas 
zawodów była mieszkanka Wsoli 
– olga Rogacewicz.
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Jednak ta nowa i trudna dla 
wszystkich sytuacja pozwoliła 
nam w pełni wykorzystać czas 
bez uczestników, na realizację 
wielu działań wewnętrznych. 
Wszyscy merytoryczni pra-
cownicy GCKiKF zostali zaan-
gażowani między innymi w 
realizację zajęć plastycznych, 
podczas których powstało wiele 
okolicznościowych prac, które  
w poprzednich latach tworzone 
były w tzw. międzyczasie i nigdy 
nie powstawało ich dostatecz-
nie dużo. Pragniemy nadmie-
nić, iż część powstałych prac 
będzie można nabyć w GCKiKF. 
Poza działaniami związanymi 
z plastyką zostało napisane 
kilka projektów, które aktualnie 
znajdują się w ocenie. Insty-
tucja aplikowała do Budżetu 
Obywatelskiego Mazowsza 
oraz do Fundacji BGK. To był 
także czas, w którym został 
rozliczony projekt dofinanso-
wany przez Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. 

W miesiącach wiosennych pro-
wadzona była edukacja on-line, 

która umożliwiła instruktorom 
utrzymanie kontaktu z uczest-
nikami, aby nie zgasł ich zapał 
do dalszej pracy w rozwija-
niu swoich pasji związanych z 
muzyką i śpiewem, ale także 
innymi formami zainteresowań. 
Bez wysiłku podjętego w for-
mie pracy zdalnej, tak długa 
przerwa w kształceniu arty-
stycznym mogłaby spowodo-
wać, że wielu młodych artystów 
porzuciłoby swoje pasje. Spo-
tkania instruktorów z uczniami 
poprzez Internet pozwoliły 
na efektywne i ciekawe spę-
dzanie czasu na wymuszonej  
przez pandemię izolacji.

Pod koniec maja, gdy sytuacja 
w kraju związana z koronawiru-
sem nieco się poprawiła zostały 
wznowione stacjonarne zaję-
cia artystyczne. Dzieci w peł-
nym reżimie sanitarnym znowu 
mogły zaśpiewać, zagrać na 
keyboardzie, akordeonie, gitarze 
i oczywiście na instrumentach 
dętych. Zajęcia prowadzone 
były niemal przez całe waka-
cje. Ponadto w trakcie miesięcy 

wakacyjnych w GCKiKF oraz 
wszystkich placówkach tereno-
wych prowadzona była z zacho-
waniem środków bezpieczeń-
stwa akcja „Lato”, skierowana 
do dzieci i młodzieży z terenu 
gminy. Uczestnicy wzięli udział 
w różnego rodzaju grach i zaba-
wach, zajęciach plastycznych, 
ruchowych i turniejach. 

W czasie wakacji również pra-
cownicy GCKiKF wzięli udział 
w zajęciach warsztatowych w 
ramach programu „Towarzysze-
nia”, który jest nową inicjatywą 
Mazowieckiego Obserwatorium 
Kultury dla instytucji kultury  
z województwa mazowiec-
kiego. Podczas spotkań warsz-
tatowych ekspertki MOK-u 
wspierały naszą instytucję  
w rozwoju i procesie radzenia 
sobie z wybranymi zagadnie-
niami. Program zajęć stworzony 
został w oparciu o prawdziwe 
potrzeby uczestników, w pro-
cesie analizy kwestii, ważnych 
z punktu widzenia pracowni-
ków instytucji kultury. Dzięki 
udziałowi w tego typu szkole-
niach poszerzamy naszą wie-
dzę i zgłębiamy zagadnienia 
związane z kulturą, aby działać 
lepiej i efektywniej. 

Na zakończenie wakacji z ini-

cjatywy Wójta Gminy Jedlińsk 
oraz Gminnego Centrum Kultury 
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku 
został zorganizowany Chary-
tatywny Rajd Rowerowy pod 
nazwą: „Jedziemy dla Anity”. 
Celem tego przedsięwzięcia 
było wsparcie leczenia pani 
Anity Lewandowskiej, miesz-
kanki gminy Jedlińsk, która  
w ubiegłym roku w wyniku 
poważnych obrażeń doznała 
ciężkiego uszczerbku na zdro-
wiu. Konieczne jest w jej przy-
padku długotrwałe leczenie i 
rehabilitacja. W rajdzie wzięło 
udział około 40 uczestników, 
którzy pokonali ponad 50 kilo-
metrów. Byliśmy w Sanktuarium 
w Starej Błotnicy, a następnie 
udaliśmy się do Kolonii Sucha, 
gdzie można było wypić kawę 
i zjeść coś słodkiego. W godzi-
nach wieczornych wróciliśmy 
na Ośrodek Sportu, gdzie Wójt 
Gminy Kamil Dziewierz oraz 
dyrektor GCKiKF Agnieszka 
Gryzek, którzy uczestniczyli w 
rajdzie, przekazali na ręce sio-
stry pani Anity zebraną kwotę 
– 1.670 zł. Dziękujemy również 
tym wszystkim osobom, które 
pomimo tego, iż nie wybrały 
się na rajd, to jednak dokonały 
wpłaty, tym samym wspierając 
swoją cegiełką ten szczytny cel. 

Gdyby jeszcze ktoś z miesz-
kańców zechciał wesprzeć lecze-
nie i rehabilitację pani Anity, 
poniżej podajemy numer konta, 
na które można wpłacić pie-
niądze: 27 1160 2202 0000 
0004 6912 1127 w tytule: dla 
anity lewandowskiej.

Jak wszyscy, z dużą niecier-
pliwością czekamy na poprawę 
sytuacji związanej z pande-
mią i jak najszybszy powrót do 
wszystkich dotychczasowych, 
tradycyjnych form spotkań  
z dorosłymi mieszkańcami oraz 
dziećmi i młodzieżą.

anna Malinowska

Działalność GcKiKF w czasie pandemii
Sytuacja związana z pandemią, która zaistniała  

w marcu 2020 r. nie ominęła także naszej instytucji. 
Jak wszystkie domy i ośrodki kultury byliśmy zamknięci 
dla uczestników wszelkich zajęć.

Wójt Gminy Kamil Dziewierz 
oraz Klub Honorowych Dawców Krwi Ziemi Jedlińskiej 

serdecznie zapraszają na kolejną zbiórkę krwi, 
która odbędzie się w sobotę 17 października 2020 r. 

w godz. od 9:00 do 13:30 na Rynku w Jedlińsku.
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490 lat od powstania osady ,,Jedlińsko”

Zbliżający się  jubileusz staje 
się  okazją do wspomnień, oko-
licznością do refleksji  i podsu-
mowania  500 -lat naszej histo-
rii. W związku z tym,  pragniemy 
wraz z Państwem  wykorzystać 
ten czas na gromadzenie pamią-
tek fotograficznych i stwo-
rzyć akcję - „Historia zapisana  
w fotografii”,  oraz ,,Stąd twój 
ród”, których celem jest próba 
„przywołania” dziejów naszej 
małej Ojczyzny zapisanej m.in. w 
starych fotografiach. Te warto-
ściowe pamiątki, zgromadzone 
w domowych albumach, „oka-
zjonalnie wyciągane z szuflady”, 
niejednokrotnie są nieocenio-
nymi dokumentami ukazującymi 
wydarzenia z życia społecz-
nego, religijnego, kulturalnego 
i rodzinnego lokalnej społecz-
ności. Dlatego Gminne Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej w 
Jedlińsk zwraca się do Państwa 
z prośbą o włączenie  się do 
wspomnianych akcji i wspól-
nego przygotowania działań   
z nimi związanych m. in. poprzez 
udostepnienie zdjęć. Najciekaw-
sze nadesłane, przyniesione 
fotografie zostaną zeskano-
wane i przygotowane do ekspo-
zycji wystawienniczej. Do foto-
grafii należy dołączyć metryczkę 
zawierającą opis zdjęcia: miej-
sce, wydarzenie (z określeniem 
daty) oraz osób widniejących  
na nich.

 Nasza akcja  ma na celu, nie 
tylko przybierać formę wysta-
wienniczą, ale przede wszyst-
kim ma być lekcją historii, próbę 
rekonstrukcji i odtworzenia peł-
nego obrazu  z dziejów gminy 
i być może posłużą do przygo-
towania albumu  monograficz-
nego  z okazji jubileuszu  500- 
lecia powstania gminy. 

 Zachęcamy Państwa również 
do wzięcia udziału w akcji ,,Stąd 

twój ród”, założenia opisane są 
poniżej.

Organizatorzy:
• Wójt Gminy Jedlińsk 
• Gminne Centrum Kultury  i Kul-
tury Fizycznej w Jedlińsku 

Tematyka zdjęć „Historia zapi-
sana w fotografii: (swoim zasię-
giem obejmuje wszystkie miej-
scowości Gminy Jedlińsk:
1. Pejzaż Jedlińska i okolic do 
2010 roku. 
2. Architektura ziemi Jedlińskiej 
- sakralna, oraz świecka (miesz-
kalna, budowle gospodarcze  
i ogrodowe, budynki użyteczno-
ści publicznej). Ukazująca jak na 
przestrzeni dziejów zmieniała 
się nasza  gmina 
3. Mała architektura – kapliczki, 
krzyże przydrożne, figury. 
4. Mieszkańcy – Obraz przed-
stawiający  mieszkańców  
w ważnych wydarzeniach    
w historii  gminy i regionu". 
5. Uroczystości, zwyczaje  
i tradycje naszej  społeczności 
6. Pocztówki. / karty okoliczno-
ściowe.

• do akcji  może się przyłączyć 
każdy, kto nadeśle  pracę/foto-
grafie zgodne z tematyką. 

• każda osoba może przed-
stawić dowolną ilość fotogra-
fii, ściśle związanych z podaną 
tematyką wraz z dołączoną 
metryczką. 

• w metryczce zawarty powi-
nien być opis sytuacji, wydarze-
nia, miejsca ujętego na zdjęciu 
(pismem czytelnym, drukowa-
nym – mile widziany zapis elek-
troniczny) oraz imię i nazwisko 
autora i/lub właściciela zdjęcia, 
adres, wiek, oraz kontakt tele-
foniczny 

• najciekawsze dostarczone 
fotografie będą zeskanowane  
i powiększone. Komisja powo-
łana przez organizatorów 

wyłoni te, które zostaną zapre-
zentowane na wystawie, której 
otwarcie nastąpi w 2020 r.

• prace należy nadsyłać/przy-
nosić do Gminnego Centrum 
Kultury  i Kultury Fizycznej w 
Jedlińsku ul. Krótka 1, 26-660 
Jedlińsk. 

Przy wyborze  fotografii  będą 
brane pod uwagę: 

- wymiar historyczno-doku-
mentacyjny zdjęcia, niepowta-
rzalność, unikatowość. 

- walor artystyczny zdjęcia 
(atrakcyjność wizualna), 

- opis pracy (wyczerpująca 
ilość informacji o przedstawio-
nej na fotografii sytuacji) 

• komisja dokona oceny  
i zadecyduje o zakwalifikowaniu 
zdjęć do wystawy. 

• prace należy składać w ter-
minie do 21.10.2020 r. 

• prace będą prezentowane na 
wystawie  zewnętrznej w witry-
nach wystawienniczych.

7. Ponadto  zachęcamy Państwa 
do wzięcia udziału w akcji: ,,Stąd 
twój ród ”  

• akcja  ma na celu poznanie 
,poprzez pryzmat losów rodziny, 
historii własnej miejscowości 

• należy udokumentować 
pochodzenie  od najstarszego  
przodka w linii prostej, mają-
cego swoje korzenie na Ziemi 
Jedlińskiej (po kądzieli lub po 
mieczu) od którego wywodzi 
się  po dzień dzisiejszy  gałąź 
rodzinna zamieszkująca w gmi-
nie Jedlińsk.

• historia rodziny powinna być 
przedstawiona w formie graficz-
nej (drzewa) i powinna zawierać 
zdjęcia przodków wraz z opisem: 
data urodzenia, data zgonu, 
miejsce zamieszania, (obligato-
ryjnie ziemia Jedlińska) nazwi-
sko rodowe, stopień pokre-
wieństwa, o ile jest to możliwe 
powinno być wskazane czym 
przodkowie się zajmowali). Mile 

widziane są dodatkowe  opisy: 
historie, anegdoty rodzinne.

• istnieje możliwość wyko-
nania drzewa genealogicznego 
korzystając z darmowej aplikacji 
na stronie https://www.myheri-
tage.pl/ Po rejestracji na wymie-
nionej stronie można utwo-
rzyć w prosty sposób drzewo 
genealogiczne, a następnie 
je wydrukować w wielu cie-
kawych opcjach graficznych. 
Zachęcamy do skorzystania  
z tego narzędzia. Akcja  potrwa 
 do 30.11.2020. 
9. Organizator  informuje   
i zastrzega sobie prawo, że 
osoby przekazujące zdjęcia 
organizatorom przyjmują do 
wiadomości i wyrażają zgodę na 
publikowanie nazwisk i repro-
dukowanie przekazanych zdjęć  
w celu popularyzowania akcji 
oraz promocji  gminy Jedlińsk, 
bez wypłacania honorariów 
autorskich. 

• organizator zastrzega sobie 
prawo pozostawienia kopii foto-
grafii w zbiorach GCKiKF. 

• GCKiKF gwarantuje zwrot 
właścicielom wszystkich udo-
stępnionych materiałów w sta-
nie nienaruszonym (fotografie, 
pocztówki) niezwłocznie po 
zeskanowaniu.

• nadesłanie zdjęcia/prac  
jest jednoznaczne z akceptacją  
powyższych uregulowań  

Dla uczestników akcji przewi-
dziane są pamiątkowe wyróż-
nienia, a dla autorów najciekaw-
szych prac nagrody rzeczowe. 

W przypadku jakichkolwiek 
pytań prosimy o kontakt  telefo-
niczny pod nr. tel.48/3213052.

Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców  do  wspólnego odkry-
wania i poznawania  naszej 
wspólnej historii i tradycji  ziemi 
Jedlińskiej. 

agnieszka  Gryzek

W 2020 r mija 490 lat od powstania historycznej 
osady ,,Jedlińsko”, która na przestrzeni dziejów 

dała początek Gminie Jedlińsk, którą obecnie 
współtworzymy. Za niedługi czas będziemy obchodzić  
500 - lecie powstania naszej  wspólnoty dlatego 
warto rozpocząć już teraz pewne działania, aby ten 
rok zapisał się w naszej pamięci jako rok wyjątkowy, 
pełen historycznych odniesień, niezwykłych wydarzeń, 
doniosłych uroczystości i nowych wyzwań.
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  Warto przeczytać!
Heather Morris, „Podróż cilki”
Historia młodej dziewczyny, która zostaje skazana na piekło Auschwitz. To opowieść o cierpieniu, ale także 
niezwykłej odwadze i harcie ducha w obliczu niesprawiedliwości i okrucieństwa.

anna Włodarkiewicz, „tola na wsi”
Tola wyjeżdża na wieś z rodzicami, gdzie okazuje się jak ciekawie można spędzić czas. Pięć opowiadań z 
ilustracjami przeniesie młodego czytelnika w sielski klimat wakacji.

Marcin Margielewski, „tajemnice Hoteli Dubaju”
Jakie sekrety skrywają najbogatsi ludzie świata? Co za kulisami ukrywają prestiżowe hotele? I jak spędzić 
najdroższe wakacje życia nie wydając ani grosza? Teraz możesz poznać ich tajemnice.

aleksandra Konieczna, „anyżowe dropsy”
„Dziś budzę się i coś szepcze mi w głowie: pisz”. Tak intrygująco zaczyna się książka Aleksandry Koniecz-
nej. Ale nie jest to biografia, jakich wiele na rynku. Tu dzieje się coś magicznego. Efemeryczne sceny, kadry 
z życia wybitnej polskiej aktorki, która zasłynęła z niezapomnianych kreacji teatralnych i filmowych.

Barbara Kwiatkowska, „Pielęgnacja skóry przez cztery pory roku. azjatyckie inspiracje”
Z książki dowiesz się jak skomponować idealne kuracje pielęgnacyjne na każdą porę roku, zregenerować 
poszarzałą po zimie skórę, zainspirować się azjatycką szkołą pielęgnacji i dostosować ją do swoich potrzeb 
i nie tylko.

Wojciech chmielarz, „Wyrwa”
Thriller o poczuciu straty i rozpaczy zmieniającej w się w gniew, który szuka ujścia. To także historia splątanych uczuć, 
trudnej przyjaźni i konsekwencji życiowych błędów.
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Narodowy Dzień Tenisa Stołowego w Jedlińsku!

Oficjalnego otwarcia dokonał 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk, który objął to wydarze-
nie honorowanym   patronatem. 
Wśród zaproszonych gości byli 
m.in. radni powiatu radomskie-
go Teodozja Bień i Agnieszka 
Pasek, Łukasz Kurek – prze-
wodniczący rady gminy oraz 
Lidia Żurowska – radna gminy 
Jedlińsk. Gry toczyły się na dwu-
nastu stołach w siedmiu kate-
goriach wiekowych

Gry pokazowe zagrali: Wikto-
ria Serafin - obecna mistrzyni 
Mazowsza kadetów i miesz-
kanka naszej gminy oraz Jan 
Molenda - obecny Mistrz Polski 
weteranów w grze podwójnej i 
pojedynczej,  Ernest Gardyniak 
- 12- krotny mistrz polski oraz 
Maksym Chudzicki - zawodnik 
kadry narodowej osób niepełno-
sprawnych.

Do naszej gminy przyjecha-
li zawodnicy oraz medaliści 
Igrzysk Paraolimpijskich w Ate-
nach, Sydney czy Pekinie, wielo-
krotni medaliści Mistrzostw Pol-
ski: Mirosław Kowal (START RA-
DOM), Ernest Gardyniak (Start 
Gdańsk) i Józef Motowidło Start 
Gdańsk) oraz kluby: Budowlani 
Góra Kalwaria, Błękitni Leopol-
dów, Nadarzyn, Start Gdańsk, 
Kabaty, Łaskarzew, Niedziwie-
dzica Duża, Freedom Skarżysko, 
Tymianka Stary Gózd, Skiernie-
wice, Bronowianka Kraków, Ka-
towice, Kowala.

Było to kolejne wydarzenie, 
które pokazało, iż tenis stołowy 
w naszej gminie zagościł na sta-
łe, a zawodnicy chętnie do nas 
wracają.

Wyniki turnieju w Jedlińsku na  
www.jedlinsk.pl

13 września 2020 r. cała Polska społeczność tenisa Stołowego 
zjednoczyła się aby uczcić Narodowy Dzień tenisa Stołowego. Wśród 

21 turniejów, objętych patronatem Ministerstwa Sportu, znalazł się także 
Jedlińsk. Naszą gminę odwiedziło ponad 100 zawodników z całej Polski,  
a organizatorem był  klub Viktoria Jedlińsk.        



15

Narodowy Dzień Tenisa Stołowego w Jedlińsku!



16

Święto Plonów zostało 
uczczone symbolicznie – przy 
udziale włodarzy gminy, Kamila 
Dziewierza - wójta gminy, 
Łukasza Kurka – przewodni-
czącego rady gminy Jedlińsk 
wraz z radnymi, radnych 
powiatowych Teodozji Bień  
oraz Ryszarda Dziury.

Starostami tegorocznego 
święta byli Ewelina Jurczak 
oraz Damian Skałbania repre-

zentujący sołectwo Jedlanka.
Parafie z terenu gminy 

reprezentowały: Sołectwo 
Jedlanka - parafię Jedlińsk, 
sołectwo Bierwiecka Wola 
- parafię Lisów, a sołectwo  
Wielogóra - parafię Wsola.

Podczas uroczystości po 
raz pierwszy zagrała Gminna 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
w Jedlińsku pod batutą  
Marka Bąbolewskiego.

•  Dziękczynne Msze Dożynkowe w naszej gminie •
16 sierpnia w kościele w lisowie, a 30 sierpnia 2020 

r. w kościele pw. św. apostołów Piotra i andrzeja  
w Jedlińsku odbyły się dziękczynne Msze Dożynkowe.
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•  Dziękczynne Msze Dożynkowe w naszej gminie •
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Szanowni Mieszkańcy,
Informuję o rozpoczęcie 

inwentaryzacji na terenie 
Gminy Jedlińsk źródeł ciepła 
znajdujących się w obiektach 
mieszkalnych, wielorodzinnych, 
lokalach handlowych, usługo-
wych i użyteczności publicznej, 
które zlokalizowane są w grani-
cach administracyjnych gminy.

Inwentaryzacja rozpoczęła 
się od 02.09.2020 roku i 
potrwa do grudnia tego roku. 

W dniu 10.07.2020 r. podpi-
sałem umowę na sfinansowanie 
przy pomocy środków z budżetu 
województwa mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza MAZOWSZE 2020” 
zadania pod nazwą: „Inwen-
taryzacja indywidualnych 
źródeł ciepła z terenu Gminy 
Jedlińsk” w wysokości 104 
127,00 PLN.  Zadanie zostanie  
zrealizowane w 2020 r. 

Podstawowym celem 
inwentaryzacji jest zlokali-
zowanie wszystkich źródeł 
niskiej emisji, w których spa-
lanie odbywa się w nieefek-
tywny sposób, wynikający 
ze stosowania złej jakości 
opału oraz złych nawyków 
mieszkańców poprzez spa-
lanie  śmieci wytworzonych  
w gospodarstwie domowym. 

Konieczność przeprowa-
dzenia inwentaryzacji źródeł 
ciepła w budynkach wynika z 
wdrażania przez władze woje-
wództwa mazowieckiego prze-
pisów mających na celu wyeli-
minowanie starych pieców na 
rzecz ekologicznych rozwiązań 
grzewczych przyczyniających 
się do poprawy jakości powie-
trza. Program ochrony powie-
trza dla stref województwa 
mazowieckiego", zobowiązuje 
Gminę do zebrania aktualnych 
danych obejmujących: rodzaj 
i powierzchnię budynku, rok 
budowy, zainstalowane źródła 
ciepła dla potrzeb ogrzewa-
nia budynków i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej, zuży-

cie paliw stałych na potrzeby 
grzewcze, wykonaną i pla-
nowaną termomodernizację, 
zainstalowane i planowane 
odnawialne źródła energii. 
Pozyskane dane przyczynią 
się do oszacowania wielkość 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza oraz pozwolą ocenić 
potrzebyi możliwości związane 
z wymianą źródeł ciepła, ter-
momodernizacją budynków i 
montażem odnawialnych źródeł 
energii.

Inwentaryzacja będzie sta-
nowiła podstawę opracowania 
harmonogramu ograniczenia 
emisji z procesu wytwarzania 
energii cieplnej dla potrzeb 
ogrzewania w gminach woje-
wództwa mazowieckiego, któ-
rego celem jest likwidacja źró-
deł niskiej emisji. 

Szacuje się, że na terenie 
Gminy Jedlińsk znajduje się ok. 
4350 obiektów budowlanych, 
w których występuje system 
grzewczy.

W ramach planowanego zada-
nia zostanie wykonana inwen-
taryzacja pieców grzewczych,  
oraz opracowanie baz danych, 
na podstawie których zostanie 
stworzony raport końcowy.

Gmina chce w przyszłości roz-
wijać pomoc dla mieszkańców 
w dostosowaniu źródeł ciepła 
do wymogów przepisów w tym 
tzw. "uchwały antysmogowej" 
i „Programu ochrony powie-

trza dla stref w wojewódz-
twie mazowieckim”, w którym 
zostały przekroczone poziomy 
dopuszczalne substancji w 
powietrzu. Większość z tych 
działań wymaga dofinansowa-
nia ze źródeł zewnętrznych.

W celu rzetelnego i właści-
wego stworzenia bazy danych 
dotyczących źródeł ciepła od 2 
września 2020 ruszą w teren 
upoważnieni ankieterzy, którzy 
wraz z Państwa pomocą zbiorą  
potrzebne informacje. 

Inwentaryzację na terenie 
Gminy Jedlińsk przeprowadzi 
Firma Ekolog Sp. z o.o. z sie-
dzibą przy ul. Świętowidzkiej 
6/4, 61-058 Poznań. Każdy 
ankieter będzie wyposażony 
w odpowiednie upoważnienie 
oraz identyfikator, na podsta-
wie którego będzie można zwe-
ryfikować jego tożsamość. 

ankietę dotyczącą niskiej 
emisji można wypełnić także 
elektronicznie, wchodząc na 
stronę https://www.interan-
kiety.pl/i/yomxnlm0

Uzyskane przez Państwa 
informacje będą wykorzystane 
wyłącznie do utworzenia bazy 
istniejących źródeł ciepła na 
terenie gminy Jedlińsk. Pozy-
skana wiedza pozwoli dokonać 
wyboru właściwych metod oraz 
mechanizmów naprawczych 
dostosowanych do indywidu-

alnego, wiejskiego charakteru 
gminy Jedlińsk. Ponadto stano-
wić będzie istotny krok na dro-
dze ku gospodarce niskoemisyj-
nej, umożliwiając stworzenie 
nowych form wsparcia miesz-
kańców w zakresie pomocy 
doradczej oraz finansowej.

Wymiana starych kotłów 
na nowe, proekologiczne roz-
wiązania technologiczne 
przyczyni się do zmian wize-
runku i postrzeganie Gminy 
Jedlińsk przez pryzmat atrak-
cyjnego miejsca przyjaznego  
dla ludzi i środowiska.

Zwracam się z prośbą  
o pomoc przy realizacji inwenta-
ryzacji poprzez przygotowanie  
podstawowych danych m.in.: 
z zakresu posiadanego źródła 
ciepła, ilości zużywanego opału, 
jak również budynku, roku 
budowy, wykonanej i planowa-
nej termomodernizacji, zainsta-
lowanych i planowanych odna-
wialnych źródeł energii. Przy-
gotowanie przez Państwa nie-
zbędnych informacji usprawni 
zarówno pracę ankieterów, jak 
również przyczyni się do uzy-
skania rzetelnej wiedzy doty-
czącej stanu technicznego, ilo-
ści pieców oraz zaawansowania 
technologicznego stosowanych  
w naszej gminie systemów 
grzewczych, a w konsekwencji 
zapewni wymierną korzyść dla 
mieszkańców - poprzez dofi-
nansowanie wymiany pieców.

Dziękuję za zaangażo-
wanie i każdą uzupełnioną 
ankietę.

 Wójt Gminy Jedlińsk
Kamil Dziewierz
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Samodzielny Publiczny Zakład opieki 
Zdrowotnej w Jedlińsku, uprzejmie 
informuje, że nasze  ośrodki tj. ośrodek 
Zdrowia w Jedlińsku,  ośrodek  Zdrowia  
w Bierwcach oraz ośrodek Zdrowia we 
Wsoli czynne są od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 18.00. 

Zapisy do lekarzy, zlecenia na recepty, skie-
rowania odbywają się telefonicznie. Bardzo 
prosimy o cierpliwość podczas czekania na 
połączenie z Ośrodkiem Zdrowia, ponieważ 
na bieżąco odbierane są telefony, zapisywani 
pacjenci oraz przyjmowane zlecenia na leki. 

teleporada jest to tylko jedno z narzę-
dzi naszych lekarzy, a co 2-3 pacjent 
zapraszany jest na wizytę osobistą. 
W trudnych sytuacjach pacjenci mogą 
przyjść do ośrodka i zostawić informację 
na kartce jakich leków potrzebują, mogą  
też odebrać kody na recepty.

 Bezpieczeństwo Naszych Pacjentów wymaga gwarancji bezpieczeństwa pracowników służby 
zdrowia,  których redukcja w wyniku infekcji, izolacji, mogłaby spowodować zamknięcie naszych 
Ośrodków, a co za tym idzie stanowiłaby także zagrożenie dla Naszych Pacjentów, którzy pozba-
wieni byliby opieki medycznej.  Przestrzegamy reżimu sanitarnego i dlatego pacjenci przyjmowani 
są w maseczkach i rękawiczkach.  

od września została wznowiona działalność w Poradni Ginekologicznej, pacjentki są zapi-
sywane na bieżąco i wpuszczane do gabinetu na określone godziny.

Uprzejmie prosimy Naszych Pacjentów 
o sprawdzenie poprawności posiadanych numerów telefonów.

ośrodek Zdrowia w Jedlińsku tel. 48 312 11 86,  
ośrodek Zdrowia we Wsoli,  tel. 48 321 54 08,  

ośrodek Zdrowia w Bierwcach tel. 48 32 162 01.
Informujemy, że jest możliwość wystawienia recepty rocznej. Nie oznacza to jednak, że pacjenci 

muszą kupić leki od razu na cały rok. Będą posiadać kody, którymi mogą się posługiwać przez 
cały rok, i co miesiąc wybierać z apteki leki. Warunek jest taki, że każdy rozpoczęty kod w aptece 
skutkuje kupowaniem tylko i wyłącznie w tej jednej aptece. Otrzymanie takiej recepty rocznej nie 
oznacza, że pacjent nie może skorzystać z teleporady lekarza.

Bardzo dziękujemy za wyrozumiałość, miłe słowa, a dowodem na to jest to,  
że coraz więcej pacjentów przepisuje się z innych placówek do naszych. 

Z poważaniem 
Dyrekcja i Pracownicy  Samodzielnego 

Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej
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Komunikaty, informacje

W 2020 roku Gmina Jedlińsk 
oderbała i unieszkodliwiła 
wyroby azbestowe w ilości 
112,60 Mg. Możliwe to było 
dzięki otrzymanemu dofinan-
sowaniu z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
na realizację zadania pod nazwą 
„Odbiór, transport i unieszkodli-
wienie wyrobów zawierających 
azbest z nieruchomości położo-
nych na terenie gminy Jedlińsk”. 
Uchwałą Zarządu Funduszu nr 
479/2020, z dnia 02.06.2020 
roku w ramach Programu priory-
tetowego „Ogólnopolskiego pro-
gramu finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest”, 
zatwierdzonego uchwałą Rady 
Nadzorczej Funduszu nr 67/19 
z dnia 27.06.2019 roku Gmina 
Jedlińsk otrzymała dofinansowa-
nie w wysokości 44 994,96 zł. 

co to jest azbest?
Azbest to włókni-

sty materiał mineralny.  
W przyrodzie występuje około 
150 minerałów w postaci wiązek 
włókien. Nazwa azbest nie okre-
śla konkretnego minerału, lecz 
dotyczy ogółu minerałów krze-
mianowych tworzących włókna. 
Cechą charakterystyczną azbe-
stu jest wytrzymałość na roz-
ciąganie, elastyczność i odpor-
ność na działanie czynników 
chemicznych i fizycznych. Jego 
największą zaletą jest jednak 
odporność na wysokie tempera-
tury. W historii znany był także 
pod nazwą lnu kamiennego  
lub bawełnianego kamienia.

Do czego był stosowany 
azbest?

Był jednym z najpopularniej-
szych i najtańszych surowców 
służących do wyrobu materiałów 
budowlanych. Ze względu na 
właściwości fizyczno-chemiczne 
azbest wykorzystywano do 
produkcji sznurów, taśm, tkanin 
ognioochronnych i koców gaśni-
czych. Swoje zastosowanie zna-
lazł także w produkcji okładzin 
ciernych i taśm hamulcowych 

oraz materiałów hydroizolacyj-
nych. Największa popularność 
tego materiału przypada na lata 
60-te XX wieku. Wtedy też uży-
wany jest jako substancja do 
wyrobów dekarskich oraz mate-
riał izolacyjny w postaci okładzin 
zewnętrznych płyt falistych lub 
płaskich, m.in. wykorzystywany 
w budownictwie z wielkiej płyty. 
Swoje zastosowanie znalazł 
również przy produkcji rur wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych, jak 
również jako materiał termoizo-
lacyjny rur, bojlerów, zabezpie-
czania akustycznego i przeci-
wogniowego. W latach 70-tych  
i 80–tych ubiegłego stulecia, 
płyty eternitowe cieszyły się 
popularnością zwłaszcza na 
wsiach ze względu na niską cenę 
oraz dostępność materiału wyni-
kającą z bezpośredniej produkcji 
w kraju. Szacuje się, że w Polsce 
na dachach i elewacjach wciąż 
znajduje się bardzo duża ilość 
tego niebezpiecznego materiału. 

Dlaczego azbest szkodzi?
Azbest zaliczany jest do naj-

groźniejszych substancji na 
ziemi. Wdychając zanieczysz-
czone powietrze, szkodliwe 
drobiny włókien docierają do 
płuc. Ich działanie może się 
ujawnić nawet po wielu latach. 
Pył azbestowy nie tylko zanie-
czyszcza płuca, ale i mecha-
nicznie je uszkadza. Ostre dro-
binki powodują podrażnienia 
śluzówki, a w konsekwencji 
zwłóknienie tkanki płucnej, czę-
sto przeradzając się w schorze-
nia nowotworowe. Najczęściej 
mamy do czynienia z groźną 
chorobą zwaną azbestozą, 
która objawia się napadami  

kaszlu i astmą.
Przepisy prawne. Kiedy 

badania potwierdziły szkodli-
wość tej substancji dla zdrowia, 
wprowadzono zmiany prze-
pisów prawnych zmuszające 
zakłady produkujące materiały  
budowlane do wprowadzenia 
zmian technologicznych zwią-
zanych z wyeliminowaniem 
szkodliwego materiału na rzecz  
nowych komponentów. 

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zobowiązaniem 
unijnymi, Polska powinna usu-
nąć azbest najdalej do 2032 
roku. Wszyscy znani producenci 
płyt azbestowo-cementowych, 
stosowanych przede wszystkim 
w budownictwie, określali czas 
użytkowania swoich wyrobów 
na 30 lat pod warunkiem zacho-
wania pewnych kryteriów.

Na tej podstawie został usta-
lony termin realizacji „Programu 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na 
lata 2009 -2032”określany na 

dzień 31 grudnia 2032 r.
Głównymi celami programu są: 
• spowodowanie oczyszcze-

nia obszaru gminy z azbestu 
oraz usunięcie stosowanych od 
wielu lat wyrobów zawierają-
cych azbest,

• wyeliminowanie szkodli-
wego wpływu i niebezpiecznych 
dla zdrowia skutków działania 
azbestu,

• spowodowanie sukcesywnej 
likwidacji oddziaływania azbe-
stu na środowisko

 i doprowadzenie, w określo-
nym horyzoncie czasowym, do 
spełnienia wymogów ochrony 
środowiska,

• stworzenie odpowiednich 
warunków do wdrażania przepi-
sów prawnych oraz norm postę-
powania z wyrobami zawierają-
cymi azbest,

• pomoc mieszkańcom 
gmin w realizacji kosztownej 
wymiany płyt cementowo-a-
zbestowych w sposób zgodny  
z przepisami prawa.

Zadaniem programu jest okre-
ślenie warunków sukcesywnego 
usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest. W programie 
zawarte zostały: 

• zinwentaryzowanie ilości 
wyrobów azbestowych oraz 
ich rozmieszczenie na terenie 
gminy,

• szacunki jednostkowych 
kosztów usuwania dachowych 
pokryć azbestowych i płyt 
azbestowo-cementowych,

• propozycje odnośnie udzie-
lania przez samorząd pomocy 
mieszkańcom w realizacji pro-
gramu,

•potrzeby kredytowe.

Podobnie jak w ubie-
głych latach, Gmina Je-

dlińsk czynnie uczestniczy 
w pomocy mieszkańcom  
w realizacji programu od-
bioru azbestu.
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Informujemy mieszkańców gminy Jedlińsk, posiadających 
psy lub koty, o możliwości 

wysterylizowania/wykastrowania swoich pupili, 
korzystając z dofinansowania 

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

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerami telefonów: 

48 32 13 098 lub 605 656 727.

Kontrola prawidłowej segregacji odpadów
Wójt Gminy Jedlińsk informuje, o cyklu kontrolnym  

w zakresie przestrzegania przez mieszkańców 
zasad segregacji odpadów komunalnych.

Podczas kontroli pracownicy 
Urzędu Gminy będą sprawdzać:

- worki/pojemniki z odpadami 
komunalnymi zmieszanymi – 
weryfikacja będzie dotyczyć, 
czy w worku lub pojemniku 
znajdują się odpady podlega-
jące segregacji np. papier, metal, 
plastik, szkło, przeterminowane 
leki, baterie, chemikalia, odpady 
ulegające biodegradacji itp.

- worki z odpadami komu-
nalnymi zbieranymi w sposób 
selektywny – weryfikacja doty-
czyć będzie czy zachowana jest 
poprawna segregacja tj. czy np. 
w worku koloru żółtego, prze-
znaczonym na plastik i metal nie 
znajduje się np. szkło czy papier.

W przypadku stwierdzenia, że 
odpady są nieposegregowane 
lub posegregowane nieprawi-

dłowo, właściciel nieruchomo-
ści otrzyma informację „NIE-
PRAWIDŁOWA SEGREGACJA”, 
która zostanie odnotowana w 
protokole. Kolejne naruszenie 
zasad segregacji na danej nie-
ruchomości będzie skutkowało 
utratą uprawnień do ponoszenia 
niższej opłaty, właściciel nieru-
chomości zostanie obciążony 
opłatą podwyższoną czyli 42 zł 
od osoby miesięcznie.

Podkreślić należy, że pra-
widłowa segregacja odpadów 
wpływa na zmniejszenie ilości 
odpadów zmieszanych (niese-
gregowanych), co przedkłada się 
na zmniejszenie ponoszonych 
kosztów przez mieszkańca. W 
2020 roku za odbieranie i zago-
spodarowanie 1 Mg(tona) odpa-
dów zmieszanych gmina płaci 

1081,49 zł natomiast za 1 Mg 
odpadów selektywnie zebra-
nych 734,40 zł. Większa ilość 
odpadów zmieszanych ma bez-
pośredni wpływ na koszty funk-
cjonowania systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi. 
Nieprzestrzeganie przez miesz-
kańców Gminy zasad segrega-
cji czyli wrzucanie do pojemni-
ków na odpady zmieszane np. 
papieru, plastiku, szkła, metalu, 
zwiększa ilość odpadów zmie-

szanych oraz zwiększa koszty 
funkcjonowania systemu gospo-
darowania odpadami komunal-
nymi.

W związku z powyższym, 
aby uniknąć wyższej opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi mieszkańcy 
Gminy, powinni dostosować się 
do obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów.

Uchwałą Nr 100/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego  
z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia przez 
Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na 
realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia ochrony Powietrza Mazowsze 2020”, Gmina 
Jedlińsk otrzymała z budżetu Województwa Mazowieckiego 
pomoc finansową  na Zadanie pn.: „Inwentaryzacja 
indywidualnych źródeł ciepła z terenu Gminy Jedlińsk”  
w wysokości 104 127,00 PlN.

Dotacja na 
odbiór azbestu
Gmina Jedlińsk po raz kolejny otrzymała dotację  

z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór  
i utylizację eternitu.

Umowa została podpisana w 
Warszawie przez wiceprezes 
Funduszu Kamilę Mokrzycką 
oraz wójta gminy Kamila Dzie-
wierza, przy kontrasygnacie 
skarbnik gminy Ilony Starzyń-
skiej. Dofinansowanie wynosi 

45 tys. zł co stanowi 100% 
kosztu odbioru, transportu  
i unieszkodliwiania wyrobów 
azbestowych zgłoszonych do 
odbioru przez właścicieli nieru-
chomości położonych na terenie 
gminy Jedlińsk.
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Powszechny Spis Rolny 2020
Użytkownicy gospo-

darstw rolnych mogą 
już spełnić swój obo-

wiązek – 1 września rozpo-
czął się Powszechny Spis 
Rolny 2020. 

Spis rolny potrwa do 30 listo-
pada. Najlepiej jednak spisać się 
już we wrześniu.

Obowiązkową metodą udziału 
w spisie jest samospis interne-
towy - najbezpieczniejszy i naj-
bardziej wygodny sposób. Jak się 
spisać? Wystarczy wypełnić elek-
troniczny formularz dostępny od 
1 września na stronie interneto-
wej www.spisrolny.gov.pl. 

Kto musi się spisać? Spisowi 
podlegają faktyczni użytkow-
nicy gospodarstw rolnych. Każdy 
użytkownik gospodarstwa rol-
nego otrzyma list od Prezesa 
GUS. Oprócz informacji o obo-
wiązku spisania się, list będzie 
zawierać ważne informacje 
potrzebne do logowania się w 
aplikacji spisowej. Dlatego to 
pismo należy zachować aż do 
momentu spisania się! 

Jak się spisać?
W Powszechnym Spisie Rol-

nym 2020 przewidziano trzy 
metody do wyboru.

Samospis internetowy
To kluczowa metoda spisowa 

i o niej w pierwszej kolejności 
powinni pomyśleć rolnicy. Jest 
to metoda wygodna, ponieważ 
spisać się można samodzielnie w 
domu przez komputer lub telefon  
z dostępem do Internetu,  
w dogodnym dla siebie momen-
cie. Dla rolników, którzy nie 
posiadają komputera lub telefonu  
z dostępem do Internetu, przygo-
towany jest na czas spisu Gminny  
Punkt Spisowy w Urzędzie 
Gminy.

Infolinia
Jeśli rolnik z jakichś ważnych 

powodów nie może lub nie chce 
spisać się przez Internet, powi-
nien zadzwonić na infolinię spi-
sową (pod numer 22 279 99 99) 
i spisać się przez telefon. 

Wizyta rachmistrza
Rolnik, który nie skorzysta z 

żadnej z obu wspomnianych opcji 
(Internet lub telefon), może spo-
dziewać się wizyty rachmistrza. 

Rolnicy powinni pamiętać, że w 
takim przypadku nie będą już 
mogli odmówić udzielenia odpo-
wiedzi i przełożyć tego na inny 
termin. Rachmistrze rozpoczną 
pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest 
potrzebny? Powszechny Spis 
Rolny jest organizowany co 10 lat. 
Jako badanie obejmujące wszyst-
kie gospodarstwa rolne w kraju 
jest jedynym źródłem informacji 

pozwalającym na ocenę stanu 
polskiego rolnictwa. Samym rol-
nikom wyniki spisu pozwolą oce-
nić zmiany w produkcji roślinnej 
i zwierzęcej mające wpływ na  
opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? 
Podstawowym źródłem informa-
cji o Powszechnym Spisie Rol-
nym 2020 jest strona interneto-
wawww.spisrolny.gov.pl. Warto 
też na bieżąco śledzić stronę 

internetową lub konta społeczno-
ściowe (Facebook) urzędu gminy 
oraz Urzędu Statystycznego  
w Warszawie.

Wsparcie i pomoc uzyskamy 
dzwoniąc na infolinię spisową 
pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na 
stronie www.spisrolny.gov.pl.
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Z życia szkół
PSP w Bierwcach

Uroczystości 
i wydarzenia szkolne
4 marca na zaproszenie 

dyrektora Agnieszki Szymań-
skiej odbył się w naszej szkole 
koncert zespołu „Kurakas Trio”. 
Głównym założeniem grupy jest 
prezentowanie muzyki i szeroko 
pojętej kultury Ameryki Łaciń-
skiej. Zespół zaprezentował 
instrumenty charakterystyczne 
dla tamtego kręgu. Podczas kon-
certu uczniowie mieli nie tylko 
okazję zapoznać się z najwięk-
szymi przebojami muzyki latyno-
skiej, ale mogli spróbować rów-
nież gry na instrumentach.

5 marca uczniowie klasy VII, 
wraz z chórem szkolnym, przed-
stawili akademię z okazji Naro-
dowego Dnia Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych”. Dzieci pięknie  
i z wielkim wyczuciem przedsta-
wiły historie walczących i umie-
rających za ojczyznę. Uroczysto-
ści zakończyło zapalenie znicza, 
na znak upamiętnienia wszyst-
kich tych, którzy oddali swe życie 
za Ojczyznę, przy głazie pamięci 
poświęconym postaci Mariana 
Szachowicza, który poniósł 
śmierć w Katyniu. Nauczycielem 
odpowiedzialnym za przygoto-
wanie uroczystości była Kata-
rzyna Stefańska.

Na początku marca odbył się 
w szkole Dzień Otwarty. Roz-
poczęło go spotkanie ogólne z 
dyrektor Agnieszką Szymańską, 
która opowiedziała o funkcjono-
waniu placówki. Chcąc zachęcić 
najmłodszych do dołączenia do 
naszej wspólnoty, grupy przed-
szkolne przygotowały krótkie 
przedstawienie, a następ-
nie wszyscy udali się na gry i 
zabawy do sali przedszkolnej. W 
tym dniu dzieci i ich rodzice mogli 
obejrzeć przedszkole i zapoznać 
się z ofertą szkoły oraz zapisać 
dziecko do przedszkola i klasy 
pierwszej od nowego roku szkol-
nego. Cieszymy się, że wydarze-
nie bardzo podobało się naszym 
najmłodszym gościom. 

Ostatnią uroczystością 
szkolną, jaka odbyła się w tym 
roku szkolnym w trybie stacjo-
narnym, była akademia z okazji 
Dnia Kobiet. Tego dnia, w imie-
niu chłopców przewodniczący 
Samorządu Uczniowskiego Piotr 
Górecki, życzył Paniom 

i Koleżankom spełnienia naj-
skrytszych marzeń, wyrażając 
swe życzenia w pięknej formie. 

Za nami bardzo trudny rok 
nauki, który zakończył egzamin 
ósmoklasisty. 

Jak powiedział Minister Eduka-
cji Narodowej Dariusz Piontkow-
ski „ten wyjątkowy czas dowiódł, 
że zdaliście egzamin z dojrzałości 
i wytrwałości”. Podczas trzech 
dni zmagań egzaminacyjnych 
trzymaliśmy kciuki za naszych 
uczniów.

Tymczasem, w związku z 
zakończeniem edukacji klasy VIII, 
nastąpiło przekazanie Pocztu 
Sztandarowego Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Bierwcach. Nowi 
uczniowie wybrani do Pocztu 
Sztandarowego to: skład pierw-
szy: Adam Kalbarczyk, Natalia 
Markiewicz, Milena Rudecka; 
skład drugi: Amelia Bartkiewicz, 
Paweł Górecki, Julia Kwiecień.

Konkursy
Dzieci z oddziału przedszkol-

nego 0B, wraz z wychowaw-
czynią Malwiną Ofiarą, zdobyły I 
miejsce w ramach konkursu „Dla-
czego warto pić wodę” – program 
„Mamo, Tato, wolę wodę!” za 
wykonanie plakatu o tym samym 
tytule. Zespół został nagrodzony 
jedną z nagród głównych, którą 
jest rzutnik ACER o wartości 
1.800 zł. 

Uczniowie klasy VII zdobyli 
wyróżnienie za projekt w kon-
kursie kuratoryjnym „Konkurs 
Wiedzy o Mazowszu”. Opiekunem 
dzieci była Bożena Zbrożyna.

Gratulacje należą się również 
Milenie Markiewicz, która zdo-
była III miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Bez-
piecznie na wsi: nie ryzykujesz, 
gdy zwierzęta znasz i hodujesz” 
pod opieką wychowawcy Beaty 
Komorowskiej, oraz Damianowi 
Woźniakowi za wyróżnienie 
w tym samym konkursie – pod 
opieka wychowawcy Celiny 
Grzyb.

Działania projektowe
W oddziałach przedszkolnych 

kontynuowana jest realizacja 

Ogólnopolskiego Projektu Edu-
kacyjnego „Kreatywny przed-
szkolak”. Jednym z działań było 
wspólne wykonanie przez przed-
szkolaków makiety „Śnieżna kra-
ina”. Z kolei w ramach realizacji 
VI modułu „Strach ma wielkie 
oczy” projektu „Magiczna Moc 
Bajek’’ jedna z mam – pani Kinga 
Czubak odczytała dzieciom bajkę, 
włączając się z nimi do wspólnej 
zabawy.

Szkoła przystąpiła również do 
dwóch projektów: „Lekcja: Enter” 
– największy projekt edukacji 
cyfrowej w Polsce skierowany 
do szkół i „Centrum Mistrzostwa 
Informatycznego” – ogólnopolski 
projekt grantowy, którego celem 
jest podniesienie kompetencji 
kadry dydaktycznej oraz akty-
wizacji młodzieży uzdolnionej 
informatycznie.

Przez cały rok szkolny braliśmy 
czynny udział w Ogólnopolskiej 
akcji edukacyjnej „Dzieci uczą 
rodziców”, której adresatami są 
przedszkola i klasy 1–3 szkół pod-
stawowych. Są to comiesięczne 
lekcje podejmujące tematykę 
bezpieczeństwa, ekologii, kul-
tury i historii.

Uczestnictwo z życiu gminy
1 marca uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w gminnych 
uroczystościach z okazji Dnia 
Żołnierzy Wyklętych.

Dzięki znakomitej współpracy 
dyrektor Szkoły Agnieszki Szy-
mańskiej z Edukacyjną Fundacją 
im. prof. Romana Czerneckiego 
EFC szkoła pozyskała nowe 
komputery, które będą służyły 
naszym uczniom. Raz jeszcze 
serdecznie dziękujemy Fundacji.

W ramach projektu grantowego 
„Zdalna szkoła – wsparcie Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej w 
systemie kształcenia zdalnego” 
Gmina Jedlińsk zakupiła 65 lap-

topów wraz z oprogramowaniem 
dla szkół z terenu gminy Jedlińsk, 
które będą wykorzystywane do 
zdalnego nauczania.

Od 16 marca do odwołania 
zgodnie z decyzją Ministra Edu-
kacji Narodowej została zawie-
szona praca we wszystkich szko-
łach i przedszkolach na terenie 
kraju. W tym okresie przedszkola, 
szkoły i placówki oświatowe 
zarówno publiczne, jak i niepu-
bliczne nie będą prowadziły zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 
Decyzja ta wynika z konieczności 
zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa. Starając się 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
uczniów i rodziców aktywnie 
uczestniczyliśmy w ogólnopol-
skiej akcji #zostanwdomu.

Uroczyste zakończenie 
roku szkolnego 2019/2020
Ze względu na pandemię i obo-

strzenia sanitarne nie mieliśmy 
możliwości organizacji tradycyj-
nego zakończenia roku szkol-
nego. Decyzją dyrektora szkoły 
Agnieszki Szymańskiej ucznio-
wie indywidualnie odbierali 
świadectwa od wychowawców. 
Na szczególna uwagę zasługują 
Natalia Jurek, uczennica klasy V, 
która osiągnęła średnią 6,0. Ser-
decznie gratulujemy Natalii oraz 
jej rodzicom. Nagrodę dyrektora 
szkoły – laptop, otrzymała uczen-
nica klasy VIII Julia Drewnowska, 
która przez wszystkie lata nauki 
osiągała bardzo wysoką średnią 
za wyniki w nauce, w tym roku 
szkolnym była to 5,67. Julia i jej 
rodzice odebrali nagrodę z rąk 
dyrektora. Przekazała ona szcze-
gólne gratulacje na ręce państwa 
Drewnowskich odznaczając tym 
samym uczennicę tytułem „Pri-
mus inter pares”.

agnieszka Szymańska
Monika Skwirowska
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Serduszko puka…
Kolor czerwieni to miłość i przy-

jaźń. Z okazji Walentynek, jak co 
roku, Samorząd Uczniowski zor-
ganizował pocztę walentynkową. 
Uczniowie przygotowali serduszka 
i kartki wyrażając w ten sposób 
swoje sympatie. Następnie walen-
tynkowe amorki odpowiednio pose-
gregowały pocztę i rozdały wszyst-
kim adresatom od klasy 0 do VIII. 
Nie zabrakło również wyrazów sym-
patii pod adresem dyrekcji szkoły, 
nauczycieli i pracowników obsługi.

Uroczystości gminne
1 marca przedstawiciele społecz-

ności uczniowskiej naszej szkoły 
wraz dyrektorem Ryszardem Dziurą 
uczestniczyli w obchodach Naro-
dowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” w Jedlińsku. Inicjatywę 
ustawodawczą święta upamiętnia-
jącego żołnierzy podziemia anty-
komunistycznego podjął w 2010 
roku prezydent Lech Kaczyński. 
Uroczystość została poprzedzona 
programem artystycznym pt. „Przy-
sięgam być wiernym Ojczyźnie mej” 

w wykonaniu uczniów z ZSP im. W. 
Gombrowicza we Wsoli. Msza św. 
w kościele parafialnym w Jedlińsku 
została odprawiona przez ks. pro-
boszcza Grzegorza Wójcika. Po mszy 
wszyscy zgromadzeni udali się pod 
Pomnik ku czci pomordowanych i 
poległych w latach 1939–1956, aby 
złożyć tam kwiaty. Na zakończenie 
uroczystości odbyło się podsu-
mowanie konkursu plastycznego 
„Bohaterowie Niezłomni – Żołnierze 
Wyklęci”, w którym III miejsce zajęła 
Greta Kroczyńska – uczennica klasy 
VI naszej szkoły.

cześć i chwała bohaterom!
1 marca po raz dziesiąty obcho-

dziliśmy w Polsce Narodowy Dzień 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest 
to święto ustanowione przez Sejm 
RP w dniu 3 lutego 2011 roku jako 
forma oddania hołdu poległym i 
pomordowanym żołnierzom, któ-
rzy po 1944 r. roku nie zgodzili się, 
aby Polską rządziła komunistyczna 
władza z nadania Moskwy. Za tę 
postawę wielu zapłaciło najwyższą 
cenę – cenę życia. Przedstawiciele 
społeczności szkolnej wraz z Samo-
rządem Uczniowskim, w hołdzie 
„Żołnierzom Wyklętym”, w ponie-
działek 2 marca zapalili pod pomni-
kiem „Głazy Pamięci” symboliczne 
znicze. W podziękowaniu za ich 
poświęcenie dla kolejnych pokoleń, 
uczciliśmy to święto minutą ciszy. 
Dyrektor Ryszard Dziura w swoim 

Od 12 do 25 marca br. funkcjono-
wanie jednostek systemu oświaty 
zostało czasowo ograniczone. 
Oznacza to, że przedszkola, szkoły 
i placówki oświatowe zarówno 
publiczne, jak i niepubliczne nie 
prowadziły zajęć dydaktyczno-wy-
chowawczych. To decyzja Ministra 
Edukacji Narodowej wynikająca 
z konieczności zapobiegania roz-
przestrzenianiu się koronawirusa.

20 marca 2020 roku Minister-
stwo Edukacji Narodowej wydało 
dwa nowe rozporządzenia regu-
lujące prowadzenie kształcenia na 
odległość w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 
szkół i placówek oświatowych 
oraz określające zasady prowa-
dzenia nauczania na odległość,  
a także oceniania i klasyfikowania 
uczniów. Nowe przepisy zaczęły 
obowiązywać od 25 marca 2020 r.

Nauczanie zdalne stało się 
naszą rzeczywistością. Dla dyrek-
torów był to okres pełen wyzwań 
w zakresie zarządzania szkołą,  
a dla nauczycieli i uczniów mierze-
nie się z nowymi metodami kształ-
cenia na odległość.

Do szkoły już nie wróciliśmy
Koronawirus zmienił oblicze 

obecnej edukacji. Pamiętajmy 
jednak o tym, że mimo, że szkoła 
została zamknięta, nauka cały czas 
się odbywała, cały czas uczniowie 
zdobywali nową wiedzę, tylko w 
troszkę inny sposób.

Jeszcze w szkole
Pierwsza pomoc w oddziałach 

przedszkolnych
24 lutego w naszych oddziałach 

przedszkolnych odbyły się zajęcia 
z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy. Zajęcia przeprowadziła 
Beata Nowak.

Prowadząca opowiedziała 
przedszkolakom, w jaki sposób 
udziela się pierwszej pomocy, jak 
pomóc poszkodowanym, zanim 
przyjedzie pogotowie ratunkowe. 
Dzieci z zainteresowaniem słu-
chały wskazówek dotyczących 
zachowania się w sytuacjach 
zagrożenia życia. Nauczyły się 
podstawowych numerów alar-
mowych oraz jak wezwać pomoc 
przez telefon. Duże wrażenie na 
dzieciach zrobił „fantom”, na który 
uczyły się podstaw reanimacji.

Zajęcia zostały przeprowadzone 
w sposób profesjonalny, a pani 
Beata tak zainteresowała malu-
chów tematem, że każdy przed-
szkolak chętnie brał w nich udział.

Kurakas – Wysłannicy Inków
5 marca 2020 r. nasi uczniowie 

wybrali się w muzyczną podróż 
do Ameryki Południowej. Muzycy 
zespołu Kurakas – Wysłannicy 
Inków zapoznali uczniów z muzyką 
andyjską i latynoamerykańską.

Dzieci dowiedziały się, że 
w Peru, Ekwadorze i Kolumbii 
językiem urzędowym jest język 
hiszpański, górale z Andów to 
Inkowie, a keczua to język prze-
kazywany tylko z pokolenia na 
pokolenie i nigdy niespisany. Trio 
prezentowało instrumenty muzyki 
andyjskiej – marakasy, zampanias, 
quena, chajchas, bambo, charango, 
bongosy i fletnię Pana. Niektó-
rzy nawet mogli zagrać na tych  
instrumentach.

Uczniowie z zainteresowaniem 
wysłuchali znanych i lubianych 
utworów. W programie znalazły 
się między innymi: „Cha, cha ,cha” 
(taniec kubański), „Guantanamera” 
(piosenka z Kuby o dziewczynie z 
dzielnicy Guantanamo), „Morenda” 
(pieśń górali andyjskich), „Ai se eu 
te pego”, „Lambada” czy „La Cuca-
racha”. „Macarenę” tańczyło kilkoro 
chętnych. Wszyscy świetnie się 

bawili i wspólnie z zespołem śpie-
wali andyjskie piosenki. Najgło-
śniej przebój „Despacito”.

Podróżująca filharmonia – 
muzyka karnawałowa

W dniu 3 lutego 2020 r. naszą 
szkołę odwiedziła „Largo – podró-
żująca filharmonia” z programem 
edukacyjnym „Muzyka w karna-
wale”. Podczas występów Marcina 
Jóźwika zawsze panuje wspaniała 
atmosfera. Wszystkie dzieci się 
bawiły i tańczyły przy dźwiękach 
muzyki karnawałowej.

Na zakończenie koncertu 
publiczność nagrodziła artystę 
gromkimi brawami.

Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”

1 marca 2020 r. przedstawi-
ciele społeczności uczniowskiej 

PSP im. Jana Pawła II w Ludwiko-
wie wraz z dyrektor Małgorzatą 
Sobień, wychowawczynią Bar-
barą Barańską oraz Edytą Skrzy-
czyńską-Hernik uczestniczyła 
w obchodach Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
w Jedlińsku. Inicjatywę ustawo-
dawczą święta upamiętniającego 
żołnierzy podziemia antykomu-
nistycznego podjął w 2010 roku  
prezydent Lech Kaczyński.

W preambule ustawy o ustano-
wieniu Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” czytamy: 
„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” 
– bohaterom antykomunistycz-
nego podziemia, którzy w obro-
nie niepodległego bytu Państwa 
Polskiego, walcząc o prawo do 
samostanowienia i urzeczywist-
nienie dążeń demokratycznych 
społeczeństwa polskiego, z bronią 
w ręku, jak i w inny sposób, prze-
ciwstawili się sowieckiej agresji  
i narzuconemu siłą reżimowi 
komunistycznemu…”.

Spotkanie z książką
Nasze oddziały przedszkolne 

przystąpiły do projektu eduka-
cyjnego pt. „Mały miś w świecie 
wielkiej literatury”. Jest to projekt, 
którego głównym celem jest roz-
wijanie czytelnictwa. W ramach 
realizacji projektu dzieci odwie-
dziła Alicja Kwatek, babcia Alana  
i Aleksandry.

Wszystkie dzieci, zarówno te 
mniejsze i te starsze, z wielką 
uwagą słuchały pani Alicji. Spotka-
nie upłynęło w miłej atmosferze, a 
czytane bajki przyniosły dzieciom 
ogromną radość i pozostawiły cie-
kawe wspomnienia.

Beata Nowak

PSP w ludwikowie

PSP w Jedlance
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przemówieniu zapoznał uczniów z 
genezą tego święta oraz historią i 
losami żołnierzy. Również na każ-
dej lekcji historii dzieci uczyły się o 
sylwetkach bohaterów, dzięki któ-
rym dzisiaj są wolnymi ludźmi.

Książka od babci, 
książka od dziadka
Babcie i dziadkowie to nieoce-

niony skarb w życiu naszej szkoły 
– zawsze chętni do współpracy 
i pomocy. Dzięki ich hojności na 
półki szkolnej biblioteki trafiły inte-
resujące, pięknie wydane bestsel-
lery znanych i lubianych autorów. 
Darczyńcom za wzbogacenie księ-
gozbioru, za życzliwość i otwarte 
na potrzeby szkoły serce bardzo 
dziękujemy! A wnukom przypomi-
namy, że „Książka i możność czyta-
nia to jeden z największych cudów 
ludzkiej cywilizacji”.

Siatkówka dziewcząt
3 marca w Szkole Podstawowej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Iłży odbyły się eliminacje powia-
towe do Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w piłce siat-
kowej dziewcząt. Uczestnictwo w 
tych zawodach, na takim wysokim 
szczeblu to dla naszej małej szkoły 
wielki sukces. Walczyliśmy mocno 
i zajęliśmy IV miejsce w powie-
cie radomskim. Skład drużyny był 
następujący: J. Broda, W. Okroj, A. 
Imiołek, M. Sąpór, L. Konopka i W. 
Bolek. Gratulacje dla całej drużyny 
i trenerów: Anny Bińkowskiej i 
Ryszarda Dziury.

Fizyka bez tajemnic
Pracownia fizyczna, to czwarta i 

ostatnia jaką udało nam się wypo-
sażyć w nowoczesne pomoce w 
ramach doposażenia z rezerwy 
subwencji oświatowej. Wartość 
zakupionych pomocy to 20.000 
zł. Powyższe pomoce będą wyko-
rzystane do przeprowadzania 
doświadczeń na zajęciach fizyki. 
Dzięki nim uczniowie rozwiną 
wyobraźnię, spostrzegawczość 
oraz zgłębią tajniki nauk ścisłych, 
stosując nowoczesne metody i 
formy nauczania. Zajęcia z fizyki 
w kl. VII i VIII staną się bardziej 
atrakcyjne i zmotywują uczniów do 
podejmowania nowych wyzwań.

Dobry wybór to podstawa
Jednym z głównych zadań szkoły 

jest wspieranie i przygotowywanie 
uczniów do podejmowania decy-
zji edukacyjnych i zawodowych. 
Uczymy ich świadomego stano-
wienia o sobie, wytyczania własnej 
drogi rozwoju poprzez poznawanie 
swoich mocnych stron. Pomagamy 
im nabywać umiejętności podejmo-
wania samodzielnych i odważnych 
decyzji, radzenia sobie w trud-
nych sytuacjach. Poznają system 
kształcenia w kraju, oferty szkół, 
strukturę rynku pracy. Ucznio-
wie kl. VIII pod opieką wycho-
wawczyni Barbary Michalskiej, w 
ramach preorientacji zawodowej, 
odwiedzili RADMOT, nowoczesną 
firmę z branży metalowej, która 
zajmuje się precyzyjnym tocze-
niem i frezowaniem z wykorzysta-
niem obrabiarek numerycznych. 
W ramach projektu kształcenia 
dualnego firma współpracuje z 
Zespołem Szkół Technicznych im. 

T. Kościuszki i z Zespołem Szkół 
Zawodowych im. mjr H. Dobrzań-
skiego „Hubala” w Radomiu. Stąd 
też wizyta uczniów w firmie, 
która w przyszłości może stać się 
dobrym miejscem pracy. Przed-
stawiciele RADMOT-u zadbali, aby 
nasi uczniowie poznali charakter 
i specyfikę zakładu oraz poszcze-
gólne działy produkcji. Usłyszeli-
śmy wiele ciekawych informacji 
dotyczących pracy, możliwości 
kształcenia i zatrudnienia. Krótko 
mówiąc, warto było być!

Witamy w naszej… szkole
5 marca odbył się Dzień Otwarty 

Szkoły. Gościliśmy w naszych 
progach przyszłych przedszkola-
ków i pierwszoklasistów oraz ich 
rodziców. Spotkanie miało na celu 
przedstawienie oferty edukacyjnej 
placówki oraz zapoznanie z bazą 
lokalową szkoły. Zebranych powi-
tał dyrektor Ryszard Dziura i przed-
stawił rodzicom aktualną ofertę 
edukacyjną, wymieniając liczne 
atuty naszej placówki, dzięki któ-
rym szkoła wzbudza zainteresowa-
nie edukacją i cieszy się uznaniem 
w środowisku lokalnym. Dyrektor 
podkreślił, że szkoła ma bardzo 
dobre warunki lokalowe oraz jest 
odpowiednio wyposażona. Bazę 
dydaktyczną szkoły tworzą nowo-
cześnie urządzone, przestrzenne 
klasopracownie. W szkole jest 
pracownia komputerowa z odpo-
wiednimi stanowiskami i tablicą 
interaktywną, biblioteka oraz sala 
gimnastyczna, gdzie odbywają się 
zajęcia sprawnościowe z zakresu 
kultury fizycznej oraz doskonali się 
elementy gimnastyki korekcyjnej. 
Uwzględniając potrzeby rodziców 
pracujących, w szkole działa także 
świetlica szkolna, w której dzieci 
mogą przebywać, uczestnicząc 
jednocześnie w różnorakich zaję-
ciach, np.: plastycznych, rekreacyj-
nych bądź czytelniczych. Ponadto 
nauczyciele starają się rozwijać 
pasje i zainteresowania uczniów, 
swoją fachową pomocą służą 
dzieciom i ich rodzicom pedagog 
szkolny oraz nauczyciel logopeda 
pracujący z najmłodszymi dziećmi 
nad korektą ich wad wymowy. 
Dyrektor nadmienił również, że 
funkcjonująca od 100 lat placówka 
ma bogatą tradycję i sukcesywnie 
stara się być otwarta na potrzeby 
środowiska lokalnego. Zgroma-
dzeni obejrzeli występ artystyczny 
dzieci z oddziału przedszkolnego. 
Następnie dzieci uczestniczyły w 

zajęciach plastycznych i zabawach 
edukacyjnych prowadzonych przez 
Katarzynę Paduszek i Kingę Zió-
łek. Rodzice mieli okazję zwiedzić 
szkołę oraz złożyć wnioski o przy-
jęcie swoich pociech do oddziałów 
przedszkolnych lub klasy pierw-
szej. Był to dzień pełen wrażeń i 
zadowolenia. Mamy nadzieję, że 
przyszłym uczniom i ich rodzicom 
podobała się nasza szkoła i 1 wrze-
śnia spotkamy się na… uroczystym 
rozpoczęciu nowego roku szkol-
nego. Czekamy na Was.

Nauka w czasie pandemii
Od 16 marca nasi uczniowie nie 

chodzili do szkoły, a nauka prowa-
dzona była zdalnie. Zamknięcie 
placówek oświatowych na wiele 
tygodni wymusiło nowe standardy 
prowadzenia zajęć edukacyjnych. 
Dla większości była to nowa i 
trudna sytuacja. Nasi uczniowie 
zamiast w szkolnych ławkach 
zasiadali przed monitorami kom-
puterów. Niestety, niektórzy z 
nich mieli trudności ze względu 
na brak sprzętu lub dostępu do 
Internetu. Jak zawsze w takich 
chwilach wszystkie ręce na pokład 
i udało się. Dzięki owocnej współ-
pracy z Edukacyjną Fundacją im. 
prof. Romana Czerneckiego EFC 
otrzymaliśmy kilka komputerów 
do szkoły. Fundacja EFC zajmuje 
się edukacją i ma trzy główne cele. 
Umożliwia równy dostęp do eduka-
cji uczniom w całej Polsce, promuje 
niestandardowe sposoby myślenia 
o edukacji w świetle wyzwań XXI 
wieku, poszerza zakres edukacji 
o odpowiedzialność społeczną i 
zaangażowanie w społeczeństwo 
obywatelskie. Jeszcze raz bardzo 
dziękujemy. Sprzęt został wypoży-
czony potrzebującym uczniom.

Setne urodziny
Z okazji 100. rocznicy urodzin 

św. Jana Pawła II uczniowie naszej 
szkoły przygotowali dla wszystkich 
internetową galerię prac plastycz-
nych poświęconych życiu i naucza-
niu Karola Wojtyły. Uczniowie klas 
I–III wykonali portrety św. Jana 
Pawła II, a uczniowie starsi rysunki 
inspirowane słowami Papieża 
Polaka. Wierzymy, że tym samym 
nasi uczniowie umilili wszystkim 
ten wyjątkowy dzień i skłonili do 
zastanowienia się nad słowami 
naszego Wielkiego Rodaka. Pomy-
słodawcą tej aktywności był ks. 
Dawid Karaś.

Sympatycy ekologii
Mimo trudnej sytuacji związanej 

z pandemią serdecznie zachęca-
liśmy do zbiórki zużytych baterii i 
telefonów komórkowych. Przypo-
minaliśmy, że nasza szkoła nadal 
prowadziła zbiórkę tych niebez-
piecznych dla środowiska odpa-
dów. W tym trudnym okresie, kiedy 
spędzając większość czasu w 
domu korzystaliśmy z urządzeń na 
baterie lub robiąc porządki natra-
fialiśmy na stary telefon – pamięta-
liśmy, żeby nie wyrzucać! Poprzez 
wspólne właściwe postępowanie i 
prawidłową gospodarkę odpadami 
mamy realny wpływ na środowi-
sko. Zachęcaliśmy rodziców, dzieci 
i młodzież do przyjaznego postę-
powania wobec środowiska, propa-
gując właściwe postawy i nawyki. 
Gdy sytuacja na to pozwoli, nasze 
pojemniki na zużyte baterie i tele-
fony przyjmą każdą ich ilość!

Matematyczni zwycięzcy
Szesnaścioro uczniów naszej 

szkoły wzięło udział w Ogólnopol-
skim Konkursie Matematycznym 
„Plus”, w różnych kategoriach wie-
kowych. Wszystkim uczniom gra-
tulujemy odwagi w podjęciu próby 
rozwiązania zadań konkursowych. 
Życzymy dalszego doskonalenia 
własnych umiejętności i wielu 
zdobytych nagród w różnorodnych 
konkursach. Z wielką przyjemno-
ścią ogłaszamy najlepsze wyniki w 
naszej szkole. Zwycięzcami zostali: 
K. Żabicka z klasy VII i K. Skałbania 
z klasy V. Nagrody zostały wrę-
czone zwycięzcom na zakończenie 
roku szkolnego. Jeszcze raz gratu-
lujemy, ciesząc się, że matematykę 
da się lubić. Koordynatorem była 
Barbara Michalska.

Karta rowerowa
To dokument uprawniający 

osoby, które nie ukończyły 18. roku 
życia, do kierowania rowerem. Aby 
uzyskać kartę rowerową ucznio-
wie muszą mieć ukończone 10 lat 
oraz zdać pozytywnie egzamin 
teoretyczny oraz praktyczny. 10 
czerwca odbył się w naszej szkole 
test teoretyczny na kartę rowe-
rową, który składał się z 20 pytań. 
Uczeń miał do wyboru 3 odpowie-
dzi, spośród których prawidłowa 
była jedna. Zakres merytoryczny 
pytań obejmował wiedzę o zasa-
dach ruchu drogowego oraz zna-
jomość wszystkich znaków drogo-
wych. Uczniowie wykazali się rów-
nież wiedzą, dotyczącą udzielania 
pierwszej pomocy. Aby uzyskać 
wynik pozytywny, osoba ubiega-
jąca się o kartę rowerową musiała 
uzyskać co najmniej 80% popraw-
nych odpowiedzi. Egzamin prak-
tyczny obejmował przygotowanie 
roweru do jazdy, jazdę rowerem na 
wprost oraz inne manewry takie 
jak zmienianie pasa ruchu, ósemka, 
slalom, a także hamowanie w polu 
końcowym.

Wszystkim uczniom, którzy zdali 
egzamin na kartę rowerową gra-
tulujemy! Podczas egzaminu, nad 
którym czuwała Anna Bińkowska 
zostały zachowane wszystkie 
zasady bezpieczeństwa. 

Krew – najcenniejszy dar
Dzięki zaangażowaniu dyrektora 

szkoły Ryszarda Dziury, 7 czerwca, 
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czyli w dniu, kiedy miał się odbyć 
cykliczny festyn w naszej szkole 
miała miejsce akcja poboru krwi. To 
już kolejna odsłona naszej współ-
pracy z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. dr Konrada Vietha w Radomiu. 
Pobór krwi trwał od godz. 9:00 do 
godz. 14:00 w mobilnym centrum 
na terenie naszej placówki. Spo-
łeczność lokalna ściśle współpracu-
jąca z nasza szkołą aktywnie odpo-
wiedziała na apel dyrektora. W akcji 
wzięło udział 28 osób. Zebrano 10 
litrów i 250 ml krwi. Pamiętajmy, 
że krew to lek, który każdy z nas 
nosi w sobie. Dzielmy się nim chęt-
nie, bo jak bardzo jest cenny prze-
konujemy się dopiero wtedy, gdy 
sami lub ktoś z naszych bliskich 
bardzo go potrzebuje… Dziękujemy 
wszystkim, którzy wzięli udział w 
tym szczytnym działaniu. W ten 
sposób dajemy przykład najmłod-
szemu pokoleniu.

Wspomaganie – zakończone
W minionym roku przystąpiliśmy 

do realizacji projektu „Mazowiecka 
Akademia Rozwoju Kompetencji 
Pracowników Instytucji Wspoma-
gania” MARKPIW, który współfi-
nansowany był przez Europejski 
Fundusz Społeczny w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza, 
Edukacja, Rozwój – instytucją 
pośredniczącą było Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, zaś program 
realizowany był we współpracy 
z Mazowieckim Samorządowym 
Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli w Radomiu od października 

2019 r. do maja 2020 r. Celem 
projektu była poprawa funkcjono-
wania systemu wspomagania na 
terenie województwa mazowiec-
kiego. Istotą wspomagania było 
wpisanie doskonalenia nauczycieli 
w szersze działania, których nad-
rzędnym celem był rozwój szkoły. 
Została przeprowadzona diagnoza 
potrzeb, której rezultatem był 
wybór obszaru oraz działań, które 
zostały zrealizowane w szkole, a 
także określono zasady współ-
pracy. W odpowiedzi na diagnozę 
potrzeb, zespół zadaniowy, który 
stworzyli nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, rozwinął kompe-
tencje w zakresie wykorzystywa-
nia nowoczesnych technologii w 

procesie nauczania/uczenia się na 
I etapie kształcenia. Priorytetem 
rozwojowym było podniesienie 
kompetencji nauczycieli w zakre-
sie stosowania nowoczesnych 
technologii w procesie uczenia się 
i nauczania. W czasie, w jakim był 
realizowany proces wspomagania, 
w określonych zakresach nastąpiła 
pozytywna zmiana w postawach 
uczniów, dotyczących ich zaanga-
żowania się w nabywanie wiedzy 
i umiejętności w zakresie rozwija-
nia kompetencji informatycznych. 
Nauczyciele, poprzez poszerzenie 
swoich kompetencji pedagogicz-
nych dotyczących w/w obszaru 
kompetencji uczniów, poznanie 
nowych metod, technik pracy na 

lekcji są w stanie w sposób ciągły 
pozytywnie na nich oddziaływać. 
Nauczycielem odpowiedzialnym za 
projekt była Anna Paszkiewicz.

Jesteśmy dumni!
W Urzędzie Gminy w Jedlińsku 

odbyło się uroczyste wręcze-
nie nagród dla laureatów XI Gali 
Mistrzów Sportu Powiatu Radom-
skiego z terenu gminy Jedlińsk. 
Tegoroczna Gala została odwołana 
ze względu na panującą pandemię. 
Jedną z wyróżnionych osób była 
Kinga Ziółek, absolwentka PSP w 
Jedlance. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. Dziękujemy 
za dostarczenie nam wielu pozy-
tywnych emocji sportowych i 
wzruszeń oraz promowanie naszej 
szkoły przez kilka ostatnich lat.

Koniec roku szkolnego
Rok szkolny 2019/2020 zakoń-

czył się. Nie był to łatwy czas. 
Zmierzyliśmy się z nowymi, trud-
nymi przeciwnościami, związanymi 
z pandemią i zdalnym naucza-
niem. Na zakończenie możemy 
powiedzieć, że sprostaliśmy temu 
wyzwaniu. Cała społeczność 
szkolna naszej placówki poradziła 
sobie z nową rzeczywistością. 
Założone cele zostały zrealizo-
wane i z odwagą patrzymy w 
przyszłość. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy w nawet w naj-
mniejszym stopniu przyczynili się 
do dobrej pracy naszej szkoły.

Ryszard Dziura
anna Paszkiewicz

Nauka w czasach epidemii
Dobiegł końca rok szkolny, 

którego przebieg zaskoczył 
wszystkich. Stanęliśmy przed 
nie lada wyzwaniem. Z dnia na 
dzień opuściliśmy mury szkoły, 
nie wiedząc, kiedy i czy w 
ogóle jeszcze do nich wrócimy. 
Wszystkie plany należało odło-
żyć na później i skupić się nad 
tym, czego oczekiwała od nas 
sytuacja – nauczaniem zdalnym. 
Szybki kurs obsługi aplikacji 
Teams, lekcje online, aktywne 
grupy na facebooku i przepeł-
nione poczty mailowe stały się 
codziennością. Cieszymy się, że 
wiele przedsięwzięć udało się 
w części zrealizować lub dokoń-
czyć zdalnie. 

Jednym z nich było upamięt-
nienie 100. rocznicy urodzin 
Jana Pawła II. Nasza szkoła przy-
stąpiła do projektu „Dar na Stu-
lecie”. Głównym punktem obcho-
dów rocznicy miał być koncert 
słowno-muzyczny połączony z 
wystawą plakatów w pobliskiej 
kaplicy. Jednak, z powodu koro-
nawirusa, ta część została prze-
niesiona na przyszły rok szkolny. 
Na szkolnym korytarzu pojawiła 
się wystawa plakatów przed-
stawiających historię życia Jana 
Pawła II. Uczniowie przysłali 
prace plastyczne tematycznie 
nawiązujące do życia papieża. 

W równie wyjątkowy sposób 

świętowaliśmy obchody rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Na stronie szkoły umieszczono 
prezentację multimedialną skła-
dającą się ze zdjęć archiwalnych 
z dotychczasowych obchodów 
tego swięta. Ponadto zorganizo-
waliśmy nietypowy bieg sztafe-
towy – pałeczka przekazywana 
była wirtualnie! Z kilkudziesięciu 
krótkich biegów zmontowano 
film i udostępniono na profilu 
szkoły. 

Sporym wyzwaniem okazało 
się zdalne realizowanie spor-

towych zobowiązań. Przystą-
pienie do akcji Drużyna Energii 
miało na celu zachęcić młodzież 
do aktywności fizycznej poprzez 
wspólną zabawę i rywalizację z 
rówieśnikami ze szkół w całej 
Polsce. W tym roku akcja odbywa 
się pod honorowym patronatem 
Ministra Edukacji Narodowej 
i Minister Sportu. Zadaniem 
uczniów było nagranie filmów 
dokumentujących jak wykonują 
ćwiczenia przygotowane przez 
ambasadorów. Materiały wideo 
należało następnie przesłać na 

specjalną platformę organiza-
tora konkursu. Każdy z uczniów 
musiał nagrać 18 filmików, 
wykonując odpowiednie ćwicze-
nia zadane przez ambasadorów. 
W sumie uczniowie przesłali 926 
prac! W rywalizacji sportowej 
nasza szkoła wygrała i została 
laureatem w konkurencji koszy-
kówka. Akcję zwieńczy wielki 
finał 3. edycji, podczas którego 
na Stadionie Energa w Gdańsku 
spotkają się zwycięzcy poszcze-
gólnych dyscyplin. 

W nauczaniu zdalnym 
Aktywne Szkoły Multi Sport 
zmieniły się w Aktywne Domy 
Multi Sport. Cały czas nasi 
uczniowie walczyli z Galaktyką 
Bezruchu, pokonując dziesięć 
potworów. Wyzanie polegało na 
pobiciu wyniku osoby ćwiczą-
cej. Wszystkie te zadania, które 
przesłali uczniowie, zamiesz-
czane były na facebooku 
Aktywnych Domów Multi Sport 
oraz na facebooku szkoły i na 
wszystkich grupach klasowych. 
40 osób brało udział w Wielkiej 
Międzynarodowej Lekcji WF-u 
on-line w biciu rekordu świata! 

Uczniowie klasy VII wzięli 
udział w projekcie „Mądrzy 
Cyfrowi” realizowanym przez 
Fundację „ABCXXI – Cała Pol-
ska czyta dzieciom“. Głównym 
celem i zadaniem było przepro-
wadzenie pozytywnych zmian 
społecznych. Uczniowie posta-
nowili podjąć działania mające 
na celu budowę ścieżki rowe-
rowej. Wygraliśmy 12 tysięcy 
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złotych! Dzięki wygranej w 
projekcie nasza szkoła wzbo-
gaciła się o wiele wspaniałych 
urządzeń i książek. Został zaku-
piony: monitor interaktywny, 
stolik pod projektor, ekran 
projekcyjny, laptop, drukarka 
oraz ponad 100 pozycji książ-
kowych. Dziękujemy wszyst-
kim osobom, które wspierały 
nas podczas realizacji projektu  
„Budowy ścieżki rowerowej”.

Wielkim sukcesem zakoń-
czył się udział w akcji „Czy-
ściochowe Przedszkole”. Nasi 
najmodsi uczniowie wykonali 
prace plastyczne, za sprawą 
których szkoła zdobyła dwu-
krotnie bon podarunkowy 
na kwotę 1.000 zł na zakup 
środków czystości. Powodze-
nie całej akcji zawdzięczamy 
uczniom, rodzicom i całej spo-
łeczności lokalnej.

7 marca odbył się Ogólnopol-
ski Konkurs Chemiczny „Alche-
mik”. Wzięło w nim udział 5 
uczniów z klas siódmej i ósmej. 
Uczniowie rozwiązywali zada-
nia w kategorii „Młodzik” – 
Natalka Frączyk, uczennica kl. 
8 uzyskała wynik bardzo dobry.

Uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w kolejnej edycji 
Międzynarodowego Konkursu 
„Kangur Matematyczny 2020”, 
stając do walki w trzech kate-
goriach: Maluch, Beniamin i 
Kadet. Ze względu na pan-
demię rozwiązywali zadania 
on-line. Spośród uczestników 
konkursu dwie osoby zdobyły 
wyróżnienie: Mateusz Gruszka 
oraz Weronika Broda.

Z inicjatywy nauczycielii przy 
dużym wsparciu Rady Rodziców 
w naszej szkole odbył się niety-
powy Dzień Dziecka. Przedsta-
wiciele szkoły odwiedzili każde 
dziecko, wręczając słodki upo-
minek. Każda okazja jest dobra, 
aby pokazać dzieciom, że są dla 
nas najważniejsze i zobaczyć ich 
uśmiech na twarzy.

Biblioteka szkolna przygo-
towała wiele ciekawych kon-
kursów. Odbyły się konkursy: 
na zakładkę do książki, okładkę 
książki oraz wiersz o bibliotece 
szkolnej. Nagrodzone osoby to 
Izabela Dyziak, Aleksandra Sta-
chowiak oraz Adrianna Bieniek. 
Uczennice otrzymały upominki i 
pizzę z „Żółtego Ogrodu”.

16–18 czerwca odbył się 

egzamin ósmoklasisty. W nie-
typowych okolicznościach, 
ale z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności, ucznio-
wie rozwiązywali zadania 
egzaminacyjne z języka pol-
skiego, matematyki i języka 
angielskiego. Cieszymy się, 
że bez problemów udało się  
przeprowadzić egzamin.

Teren wokół naszej szkoły 
pięknieje z dnia na dzień. Przed 
szkołą powstał maszt z flagą 
państwową. Posadzono także 
30 sztuk dębów. Uroku szkol-
nemu placowi dodają również 
piękne posadzone czerwone 
drzewka i krzewy. Przy terenie 
sportowo-rekreacyjnym dodat-
kowo zostało wygospodaro-
wane jeszcze boisko do piłki pla-
żowej i korfballa. Dzięki pomocy 

osobom przyjaznym szkole i soł-
tysowi Dariuszowi Lipińskiemu, 
został przywieziony piasek do 
boiska do piłki plażowej, za który 
bardzo dziękujemy.

Z zachowaniem obostrzeń 
odbyło się uroczyste zakończe-
nie roku szkolnego, które zostało 
podzielone na dwa dni. 25 
czerwca pożegnaliśmy oddziały 
przedszkolne i klasy I–III, a 26 
czerwca klasy IV–VIII. Wzorowi 
uczniowie otrzymali z rąk dyrek-
tora Romana Wójcika nagrody 
książkowe. Wielu wzruszeń i 
łez dostarczyło pożegnanie 
klasy 8VIII. W kameralnym gro-
nie i w obecności rodziców oraz 
nauczycieli uczniowie podzię-
kowali za dotychczasowe lata 
nauki. Za całokształt osiągnięć 
sportowych w całym etapie edu-
kacyjnym uczniowie klasy VIII 
otrzymali pamiątkowe statuetki 
i medale. Sportowcem szkoły 
w kategorii dziewcząt w roku 
szkolnym 2019/2020 została 
Maja Piwowarczyk, a w katego-
rii chłopców – Leon Zakrzewski. 
Na zakończenie dyrektor życzył 
wszystkim spokojnych i bez-
piecznych wakacji.

To nie był łatwy czas. Pragnę-
liśmy mieć ze sobą stały kontakt, 
bo chcieliśmy doprowadzić do 
końca wszystko to, co brutalnie 
przerwała epidemia. Z pełnym 
przekonaniem możemy stwier-
dzić, że daliśmy radę. Doświad-
czenia te na pewno długo pozo-
staną w naszej pamięci.

ewa Murdza

Po feriach…
Ferie zimowe szybko minęły 

i z nową energią oraz zapałem 
powróciliśmy do obowiązków 
szkolnych. Niestety w połowie 
marca, aby ograniczyć niebezpie-
czeństwo związane z rozprze-
strzenianiem się koronawirusa, 
zostały zawieszone tradycyjne 
zajęcia dydaktyczno-wychowaw-
cze. Przejście na system zdalnego 
nauczania było dużym wyzwa-
niem. Ale dzięki zaangażowaniu i 
determinacji wielu osób nauka na 
odległość przebiegała sprawnie i 
bez większych problemów. Otrzy-
maliśmy także wsparcie w postaci 
komputerów od księży Biskupów i 
profesorów radomskiego Semina-
rium Duchownego, za co jesteśmy 
ogromnie wdzięczni. Sprzęt kom-
puterowy umożliwił potrzebują-
cym uczniom uczestniczenie w 
nauce zdalnej.

W czasie zawieszenia zajęć 
przeprowadziliśmy w szkole sze-
reg drobnych prac remontowych, 
aby poprawić jakość funkcjonowa-
nia placówki.

Kształcenie na odległość to nie-
codzienna i trudna sytuacja, dla-
tego staraliśmy się poprzez różne 
akcje i działania dbać o dobre rela-
cje wszystkich uczniów, nauczy-
cieli i pracowników.

Uroczystości, spotkania, 
warsztaty

W niedzielę 1 marca 2020 r. 
w Jedlińsku odbyły się gminne 
obchody Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Uczestniczyła w nich również 
reprezentacja naszej szkoły. Uro-
czystości rozpoczęły się od pro-
gramu artystycznego pt. „Przysię-
gam być wiernym Ojczyźnie mej”, 
który zaprezentowali uczniowie 
ZSP im. Witolda Gombrowicza we 
Wsoli. Następnie ksiądz Grzegorz 
Wójcik odprawił mszę świętą w 
intencji poległych żołnierzy. Dal-
sza część uroczystości miała miej-
sce na Rynku pod pomnikiem żoł-
nierzy AK poległych i pomordowa-

nych w latach 1939–1956. Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to 
nie tylko hołd oddany żołnierzom 
walczącym w obronie niepodle-
głego bytu Państwa Polskiego, 
ale również edukacja młodego 
pokolenia.

W środę 4 marca uczniowie klas 
6–8 uczestniczyli w zajęciach pro-
filaktycznych pod hasłem „Wspie-
rajmy się”, które poprowadził Sła-
womir Pyrko – wieloletni profilak-
tyk-praktyk, terapeuta uzależnień 
oraz muzyk. W swoim programie 
słowno-muzycznym terapeuta 
poruszał zagadnienia dotyczące 
zagrożeń czyhających na młodzież 
w postaci uzależnień począwszy 
od papierosów, alkoholu przez 

narkotyki, dopalacze do uzależ-
nień behawioralnych (Internet, 
gry, telefony, itp.), wulgaryzmów, 
agresji, przemocy, zjawiska hejtu, 
który zniewala umysły, cyberprze-
mocy. Dziękujemy Gminnej Komi-
sji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Jedlińsku za 
współpracę z naszą szkołą oraz 
finansowanie tych warsztatów.

W samo południe 5 marca sala 
gimnastyczna w naszej szkole 
wypełniła się muzyką rodem z 
Ameryki Południowej. Stało się to 
za sprawą zespołu Trio Kurakas. 
Muzycy na początku zaprezento-
wali tradycyjne utwory np. „Guan-
tanamera” czy „La Cucaracha”. 
Pokazali instrumenty charakte-
rystyczne dla tego regionu: zam-
ponias, quena, chajchas, bombo, 
charango, fletnia Pana. W drugiej 
części koncertu artyści skupili 
się na przebojach muzyki latyno-
amerykańskiej. Uczniowie chętnie 
śpiewali znane utwory, niektórzy 
próbowali swoich sił w grze na 
instrumentach, nawet mogli zało-
żyć ponczo i sombrero, a wybrane 
dziewczynki zatańczyły w rytm 
„Macareny”. To był jeden z naj-
bardziej żywiołowych koncertów, 
jakie odbyły się ostatnio w naszej 
szkole.

Z okazji Dnia Kobiet 6 marca w 
naszej szkole odbył się krótki, ale 
uroczysty program artystyczny. 
Akademię poprowadzili chłopcy z 
klasy VIII. Uroczystość uświetnił 
występ Cezarego Cielniaka, który 
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1 marca w kościele parafialnym 
w Jedlińsku uczniowie naszej 
szkoły zaprezentowali program 
artystyczny zatytułowany „Przy-
sięgam być wiernym Ojczyźnie 
mej…”. Pokaz rozpoczął obchody 
Narodowego Dnia Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych” w gminie 
Jedlińsk. Przedstawienie składało 
się z trzech scen ukazujących 
dramatyczne losy żołnierzy pol-

skiego podziemia niepodległo-
ściowego, działającego w ramach 
tzw. „drugiej konspiracji”. Na sce-
nie ukazano przede wszystkim 
tragizm lat czterdziestych zwią-
zany z wyjątkowo trudną sytu-
acją polityczną dla zniewolonego 
narodu polskiego. Osobiste – nie-
szczęśliwe losy rodziny polskiej 
oraz krótkie migawki z życia żoł-
nierzy niezłomnych ukrywających 

się w lesie, pozwoliły na to, by 
widzowie uświadomili sobie bez-
względność procesu sowietyzacji 
Polski u schyłku i po zakończeniu 
II wojny światowej. Przedstawie-
nie wzbogaciły utwory muzyczne: 
„Miejcie nadzieję” i „Już dopala się 
ogień biwaku” oraz pokaz tańca 
z szarfami. Uczniowie naszej 
szkoły mieli okazję obejrzeć przy-
gotowany program artystyczny  
w poniedziałek 2 marca.

Społeczność szkolna, a 
wcześniej parafianie kościoła 
w Jedlińsku, nagrodzili gromkimi 

brawami występ następują-
cych uczniów: Andżeliki Barto-
siak (Sanitariuszka 1), Urszuli 
Religi (Sanitariuszka 2), Igi Dryi 
(Matka), Macieja Bonka (Żołnierz 
1), Macieja Okruty (Żołnierz 2), 
Kacpra Górki (Żołnierz 3), Jakuba 
Wójcika (Żołnierz 4) – z klasy VIIIb, 
Dawida Kozłowskiego (Żołnierz 
5), Kacpra Ziółka (Żołnierz 6) – z 
klasy VIIIa, Szymona Sułeckiego 
(Chłopiec) i Marii Tomalskiej 
(Dziewczynka) – z klasy 0a. Taniec 
zaprezentowali uczniowie klasy 
VIc: Wiktoria Bartosiak, Szymon 

oczarował publiczność, wykonu-
jąc piosenkę Zbigniewa Wodec-
kiego „Lubię wracać tam, gdzie 
byłem”. Pięknie zaprezentowały 
się dziewczynki z klasy VI: Ame-
lia Dyziak, Zuzanna Konopka oraz 
Natalia Kowalska. Następnie odbył 
się stylowy pokaz tańca nowocze-
snego. Chłopcy i panowie złożyli 
wszystkim kobietom i kobietkom 
życzenia, „by każdy dzień był 
miłym dla nich, by ranny budzik 
srebrne dźwięki układał dla nich w 
takt piosenki, by zaczynały dzień 
wesołe, i aby znikły zmarszczki z 
czoła, by wiatr im pachniał, śmiech 
im szumiał, by każdy w grupie ich 
rozumiał”. Na koniec męska część 
szkoły odśpiewała głośne „Sto lat”.

9 marca w naszej szkole uczci-
liśmy pamięć Żołnierzy Wyklę-
tych w ramach Narodowego Dnia 
Pamięci. Mariusz Turek wygłosił 
krótką pogadankę. Młodzież obej-
rzała również film dokumentalny 
pt. „Ośka”, którego bohaterem był 
legendarny żołnierz Batalionów 
Chłopskich Jan Sońta. Odział Sońty 
działał na obszarze Ziemi Radom-
skiej. Całość uświetniła wystawa 
prac plastycznych wykonanych 
przez naszych uczniów.

Wirtualne akcje 
23 kwietnia społeczność naszej 

szkoły wirtualnie obchodziła 
„Światowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich”. Tego dnia na szkol-
nym profilu pojawiły się zdjęcia 
domowych biblioteczek. Zada-
niem uczestników zabawy było 
odgadnięcie, kto jest właścicielem 
księgozbioru. Propozycje wywo-
łały sporo radości i zachęciły do 
rywalizacji.

Zachęceni pozytywnym odze-
wem tych działań nauczyciele 
przygotowali filmik w ramach akcji 
#Nie zostawiam czytelnika. Z oka-
zji Dnia Dziecka przygotowali wir-
tualne życzenia. Wszyscy wiemy, 
że nawet najlepsze i najnowocze-
śniejsze technologie nie zastąpią 
bezpośredniego kontaktu i nie 
stworzą przestrzeni do nawią-
zywania relacji oraz budowania 
więzi, które rodzą się w szkolnych 
murach. Dlatego poprzez takie 
działania chcieliśmy dbać o nasze 
relacje. Odbywały się także wir-
tualne akademie z okazji świąt 
majowych oraz Dnia Patrona.

Tworząc poczucie wspólnoty 
poprzez zabawy i konkursy 
zorganizowane na szkolnym 
Facebooku, cała społeczność 
szkolna mogła się łączyć i choć 
na chwilę ograniczyć samotność  

związaną z kwarantanną.

Konkursy
W ramach Tygodnia z mate-

matyką w szkole w dniach 9–11 
marca odbywały się różnego 
rodzaju konkursy matematyczne. 
Uczniowie sprawdzali swoją 
pamięć, próbując odtworzyć bez-
błędnie jak najwięcej cyfr po prze-
cinku w liczbie pi. Najlepiej udało 
się to Bartkowi Senatorowi z klasy 
VII, który zapamiętał 60 kolejnych 
cyfr występujących w liczbie nie-
wymiernej pi. Udzielali prawidło-
wej odpowiedzi na krótkie pytanie 
matematyczne. Każda z klas miała 
przygotowaną swoją pulę pytań, 
dostosowaną do zakresu wiedzy z 
danej klasy. Rywalizowali także o 
tytuł „Mistrza Arytmetyki”.

Aby uczcić Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego w marcu 
polonistki zorganizowały konkurs 
„Język polski – lubię to!”. Uczniowie 
zmagali się z zadaniami ortogra-
ficznymi oraz łamańcami języko-
wymi.

Uczniowie naszej szkoły zostali 
laureatami VIII Warszawskiego 
Konkursu „Tak żyć, jak żyłem, 
warto było…”. W kategorii projekt 
zakładki do książki nawiązującej 
do życia i działalności Marszałka 

Józefa Piłsudskiego III miejsce 
zajęła Maja Drobiecka. W kolejnej 
kategorii – gra strategiczna przed-
stawiająca wydarzenie z walk o 
wschodnią granicę II Rzeczypo-
spolitej I miejsce zajęli ex aequo 
Zuzanna Sadowska oraz Adrian 
Sadowski.

Od 12 lutego do 13 marca 
2020 r. trwał XXVI Ogólnopol-
ski Konkurs Poetycki im. Janusza 
Korczaka. Celem konkursu było 
zachęcanie dzieci i młodzieży do 
twórczości literackiej oraz pobu-
dzanie wrażliwości poetyckiej i 
aktywności twórczej. Uczennica 
klasy V – Zuzanna Sadowska - 
zdobyła III nagrodę w kategorii 
wiekowej 7–12 lat. Nagrodzone 
i wyróżnione wiersze zostaną 
opublikowane w tomiku poetyc-
kim „Randka z Erato”.

Oddziały przedszkolne  
w naszej szkole wygrały kartę 
podarunkową na zakup środ-
ków czystości w konkursie 
„Czyściochowe Przedszkole” 
organizowanym przez drogerię 
Rossmann.

Nasza szkoła otrzymała 
nagrody sportowe za udział w 3 
edycji ogólnopolskiego projektu 
sportowo-edukacyjnego „Dru-
żyna Energii”.

W I edycji konkursu „Mistrz 
Ortografii”, która trwała od 24 
kwietnia do 24 maja uczniowie 
mogli sprawdzić swoje umie-
jętności w zakresie ortografii. 
Uczennica klasy V Zuzanna 
Sadowska zdobyła tytuł laureata 
i uplasowała się na 14. pozycji 
w kategorii klas IV–VI. Należy 
dodać, że w tej grupie rywalizo-
wało 2169 uczestników.

Z okazji Dnia Patrona został 
zorganizowany quiz wiedzy o 
Kardynale Stefanie Wyszyńskim. 
Odbył się on online na platformie 
Microsoft 365 Teams. Najwięk-
szą wiedzą o patronie wykazała 
się klasa IV.

Pożegnanie
Na zakończenie roku szkol-

nego uczniowie klasy VIII przy 
wsparciu młodszych koleżanek 
i kolegów przygotowali wirtu-
alne pożegnanie szkoły. Był to 
trudny rok szkolny, ale udało 
się go zakończyć z sukcesem. 
Wszystkim tym, którzy przez 
wiele tygodni z entuzjazmem, 
zapałem i poświęceniem wyko-
nywali swoje obowiązki, należą 
się wyrazy szacunku i uznania.

Patrycja Wieczorek
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Majewski, Igor Wieteska, Martyna 
Grzegorczyk, Aleksandra Fluder, 
Maja Bujak, Maciej Bargiel i Domi-
nik Miłecki.

6 marca w naszym przedszkolu 
obchodziliśmy Dzień Kobiet.  
Z tej okazji przedszkolaki razem 
ze swoimi paniami, w ramach pro-
jektu „Piękna Nasza Polska Cała” 
przygotowały pokaz mody. Był 
to wyjątkowy pokaz, ponieważ 
dzieci zaprezentowały się w stro-
jach nawiązujących do historii, 
kultury i barw narodowych Polski. 
Wszystkie małe modelki i modele 
z gracją poruszali się po wybiegu, 
prezentując piękne stroje. Po 
uroczystości zakończonej wspól-
nym tańcem, dzieci udały się do 

swoich sal, gdzie czekały na nich 
drobne upominki i słodki poczę-
stunek.

Uczniowie klas czwartych 
uczestniczyli w innowacji peda-
gogicznej „MEIN DEUTSCH" – „Mój 
język niemiecki”. Jako pierwszy 
rocznik naszej szkoły ucznio-
wie zdobywali wiedzę z zakresu 
języka niemieckiego już w klasie 
czwartej, co daje ogromne moż-
liwości rozwoju zainteresowań i 
kształtowania kompetencji języ-
kowych. Nasi czwartoklasiści 
osiągnęli jak dotąd bardzo dobre 
wyniki w nauce nowego języka – 
języka niemieckiego. Potrafią się 
pięknie przedstawić, opowiedzieć 
o swoich zainteresowaniach, 

swojej rodzinie, poznali kolory, 
liczby, dni tygodnia i wiele innych 
ciekawych elementów języko-
wych. Życzymy dalszych sukce-
sów i radości z nauki języka nie-
mieckiego.

Od dnia 12 marca diametralnie 
zmieniło się życie w szkole, ucichł 
uczniowski gwar, zamilkł szkolny 
dzwonek. Uczniowie i pracownicy 
zastosowali się do wytycznych 
w związku z pandemią i od 25 
marca rozpoczęli naukę i pracę 
zdalną. Kreatywni nauczyciele 
wraz ze swoimi uczniami świetnie 
poradzili sobie z niespodziewa-
nymi zadaniami. Lekcje były pro-
wadzone na zasadzie konwersacji 
za pomocą narzędzi: Skype, Mes-
senger, poczty elektronicznej. 
Pomocą dla nauczycieli i uczniów 
było przygotowanie i udostepnie-
nie zasobów edukacyjnych strony 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Na wysokości wyzwania stanęły 
również wydawnictwa podręcz-
ników, które przygotowały sze-
roką propozycję materiałów w 
wersji elektronicznej do pracy z 
uczniami.

Nauczyciele bibliotekarze 
podczas pracy zdalnej przygoto-
wywali informacje dla uczniów 
i rodziców wraz z linkami do 
darmowych książek online i 
narzędzi technologii informa-
cyjno-komunikacyjnej do nauki 
i rozrywki. Wykonane zostały 
również prezentacje promujące 
czytelnictwo, które zamieszczono  
na stronie szkoły.

Szkolna pedagog organizo-

wała zdalną pomoc psycholo-
giczną i pedagogiczną dla dzieci 
i młodzieży. Przygotowywała 
materiały edukacyjne dla rodzi-
ców, które radziły jak wesprzeć 
dziecko w kryzysowej sytu-
acji, jak pracować z dzieckiem 
ze specjalnymi potrzebami  
edukacyjnymi.

Nauczyciele świetlicy szkolnej 
w ramach zdalnej pracy utwo-
rzyli konto na portalu społeczno-
ściowym Facebook „Świetliczaki 
Wsolaki”, na którym codziennie 
zamieszczano propozycję zabaw, 
informacje o nietypowych świę-
tach, malowanki, wykreślanki, 
łamigłówki, zachęcali do wirtu-
alnych wycieczek, organizowali 
konkursy.

W dniach od 16 do 18 czerwca 
odbył się egzamin ósmoklasisty 
z zachowaniem rygorystycznych 
wytycznych odnośnie pandemii. 
Egzamin przebiegł bez zakłó-
ceń, rodzice i uczniowie wykazali 
się wielką odpowiedzialnością  
w tym trudnym czasie.

Zdalne nauczanie było ogrom-
nym wyzwaniem dla nauczycieli, 
rodziców a przede wszystkim 
uczniów, dlatego też dyrekcja 
szkoły i całe grono pedagogiczne 
bardzo serdecznie dziękuje, 
szczególnie rodzicom za cier-
pliwość, zrozumienie i wytrwa-
łość we wspomaganiu swoich 
pociech. Życzymy wspaniałego 
odpoczynku w czasie bezpiecz-
nych i beztroskich wakacji.

Dorota Jędrasiewicz
Wioletta Nastula
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