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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składamy Mieszkańcom Gminy Jedlińsk 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. 
Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru 

upłynie w rodzinnej atmosferze, 
a Nowy Rok obdaruje radością i szczęściem.

Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Kurek

wraz z Radnymi

Wójt Gminy
Kamil Dziewierz

wraz z pracownikami Urzędu Gminy
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Kończący się rok 2020 pozo-
stanie w pamięci nas wszyst-
kich jako czas bardzo trudny. 
Pomimo niełatwej sytuacji 
Gmina Jedlińsk starała się spro-
stać wszystkim wyzwaniom 
jakie przed nią stanęły.

Staraliśmy się zaspo-
kajać wszystkie potrzeby 
naszej lokalnej społeczności, 
zarówno te które zawsze 
były zadaniem samorządu, 
jak również nowe, które przy-
niosła zmieniająca się rzeczy-
wistość. Dziękuję wszystkim 
pracownikom Urzędu Gminy 
i jednostek podległych za 
wsparcie i zaangażowanie.

Pomimo pandemii korona-
wirusa COVID-19 rok 2020 
pod względem realizowa-
nych inwestycji był bardzo 
dobry. Dwie największe z 
nich – budowa kompleksów 
sportowych przy szkołach w 
Starych Zawadach i we Wsoli 
została zakończona w ter-
minie. Były to dwa ostatnie 
obiekty sportowe – po sali 
gimnastycznej w Ludwikowie 
i boisku w Bierwcach – które 
zostały wybudowane przy 
wsparciu rządowej dotacji z 
Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w wysokości ponad 
4 mln zł. Koszt budowy kom-
pleksu sportowego we Wsoli 
wyniósł 2,4 mln zł, a w Sta-

rych Zawadach 1,9 mln zł.
Zakończył się także III etap 

remontu PSP w Jedlance 
za prawie 600 tys. zł. Tym 
razem kompleksowo odno-
wione zostały pomieszczenia 
na parterze, w których mie-
ści się oddział przedszkolny, 
biblioteka i szatnia, a szkolna 
kotłownia została przerobiona 
na zasilanie gazem ziemnym. 
Zgodnie z planem postępuje 
I etap budowy kanalizacji 
sanitarnej Wsola – Wielogóra. 
Inwestycja zostanie zakoń-
czona w 2021 roku. Rozbu-
dowywana jest również sieć 
wodociągowa. W bieżącym 
roku położonych zostało 
już ponad 1,5 km rurociągu.  
W Brodzie natomiast 
powstaje hydrofornia, która 
wraz z nowo budowa-
nym odcinkiem wodociągu 
Gutów – Jankowice zapewni 
dostęp do bieżącej wody 
mieszkańcom Górnej Woli i 
Jankowic, którzy do tej pory 
byli zaopatrywani z sieci  
gminy Stara Błotnica.

Wiele dzieje się również 
w zakresie inwestycji dro-
gowych. W tym roku zostało 
zmodernizowane trzy 
odcinki dróg powiatowych 
na ternie gminy Jedlińsk 
(Wierzchowiny, Wola Gutow-
ska, Jedlińsk), a kolejny, w 

Piastowie, zostanie ukoń-
czony w przyszłym roku. 
Gmina Jedlińsk partycypuje 
w kosztach realizacji tych 
inwestycji udzielając powia-
towi na ten cel dotacji, która 
wyniosła prawie 1,3 mln zł. 
Również drogi gminne prze-
chodzą gruntowne remonty. 
W tym roku była realizowana 
budowa odcinków w Jedliń-
sku – ulica Jaśminowa oraz  
w Kamińsku, o łącznej długo-
ści ponad 1 km. Koszt tych 
dwóch inwestycji sięgnął 
850 tys. zł.

Kolejne inwestycje dotyczą 
zakupów sprzętu kompute-
rowego i pomocy dydaktycz-
nych do szkół. Po ok. 100 tys. 
zł kosztowało przygotowa-
nie i wyposażenie pracowni 
w szkołach w Jedlińsku oraz 
w Ludwikowie. Do pozosta-
łych szkół zastały zakupione 
m.in. aktywne tablice.

W tym roku Gmina Jedlińsk 

otrzymała wsparcie w wyso-
kości ponad 1,3 mln zł Rzą-
dowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych w ramach 
tarczy antykryzysowej dla 
samorządów. Kolejne 2 mln 
zł zostało już przyznane 
Gminie Jedlińsk. Z tej puli 
zostanie wyremontowana 
kuchnia i stołówka szkolna  
w ZSP w Jedlińsku.

W 2021 roku stoi przed 
nami wiele zadań, w tym 
również dużych inwestycji. 
Mam nadzieję, że sytuacja 
będzie na tyle stabilna, że 
uda się zrealizować wszyst-
kie zamierzenia.

Na nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia oraz 
Nowy Rok 2021 życzę Pań-
stwu zdrowia oraz spełnienia 
marzeń. Niech świąteczny 
czas przyniesie pociechę  
i radość.

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

Serdecznie dziękuję rodzinie Wągrodzkich
z Jedlińska za choinkę, 

która ozdobiła w tym roku Rynek w Jedlińsku.

Wójt Gminy Jedlińsk
Kamil Dziewierz

Dziękuję wszystkim dawcom, którzy w 2020 r. oddawali krew podczas 
zbiórek organizowanych w Jedlińsku. Dzięki Waszej pomocy wielu ludzi 

mogło odzyskać zdrowie. Często ten bezcenny lek ratował życie.
Łącznie w tym roku do oddania krwi zakwalifikowano 144 osoby. 

Razem pozyskano prawie 65 litrów krwi.
W 2021 r. będziemy kontynuowali organizowanie zbiórek i już teraz 

wszystkich serdecznie zapraszam do oddawania krwi.
Kamil Dziewierz

Wójt Gminy Jedlińsk
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Inwestycje w gminie Jedlińsk w 2020 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej 
Wsola – Wielogóra – etap I

W tRaKCIe RealIzaCJI

Utwardzenie destrtuktem 9 dróg gminnych
zaKOŃCzONO

Przebudowa drogi w Woli Gutowskiej i Jankowicach
zaKOŃCzONO

Wartość: 400 909,89 zł  |   Długość: 2,7 km

Wkład gminy: 344.190,00 zł
Wartość: 4.444.444,44 zł

Budowa wodociągów 
Mokrosęk – Jedlanka, Wielogóra, Płasków 

zaKOŃCzONO

Przebudowa drogi powiatowej 
Wierzchowiny – lisów

zaKOŃCzONO

Wkład gminy: 137.800,00 zł Wartość: 148.500,00 zł  |  Długość: 1,7 km

Przebudowa ulicy Jaśminowej w Jedlińsku
zaKOŃCzONO

Wartość: 425.344,97 zł  |  Długość: 466 m
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Prace remontowe w budynku szkoły w Jedlance – etap III 
zakończono

Wartość: 579.836,66 zł

Przebudowa parkingu i drogi powiatowej w Jedlińsku
zakończono

Wkład gminy: 96.500,00 zł

Budowa kompleksu boisk sportowych 
we Wsoli

zaKOŃCzONO

Budowa kompleksu boisk sportowych 
przy PSP w Starych zawadach

zaKOŃCzONO

Remont boiska Orlik w Jedlińsku
Wartość: 412.542,00 zł

termomodernizacja budynku Centrum Kultury
Wartość: 93.177,93 zł

Wartość: 1.943.400,00 zł Wartość: 2.398.530,75 zł

zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie pracowni 
komputerowej w PSP ludwików

Wartość: 105.000,00 zł

Modernizacja sali komputerowej w zSP Jedlińsk
zaKOŃCzONO

Wartość: 96.429,00 zł



5

Budowa przepompowni i wodociągu Gutów – Jankowice
W trakcie realizacji

Wartość: 676.500,00 zł

Rozbudowa drogi powiatowej Gulin – Wsola – Wojciechów
W trakcie realizacji

Wkład gminy: 691.031,62 zł

Nowoczesna pracownia
w zSP Jedlińsk
W piątek 27 listopada 2020 r. odbyło się uroczyste 

otwarcie nowej pracowni komputerowej w zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Jedlińsku. Na zakup wyposa-
żenia pracowni Gmina Jedlińsk otrzymała dofinasowanie 
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W otwarciu wzięli udział: Kamil 
Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk, 
Rafał Rajkowski – wicemarszałek 
województwa mazowieckiego, 
Ilona Starzyńska – skarbnik gminy 
Jedlińsk, Magdalena Kolasa – 
dyrektor Centrum Usług Wspól-
nych w Jedlińsku oraz Elżbieta 
Religa – dyrektor ZSP Jedlińsk.

W ramach inwestycji zostało 
zakupionych 16 nowoczesnych 
zestawów komputerowych wraz 
z oprogramowaniem, tablicę 
interaktywną, biurka oraz krze-
sła. Dodatkowo sala została 
wyremontowana – wymie-
niono oświetlenie, podłogę  
i wykładzinę, a ściany zostały  

odmalowane.
Łączny koszt inwestycji to pra-

wie 100 tys. zł, z czego 46,5 tys. 
zł to dofinansowanie otrzymane 
ze środków Samorządu Woje-

wództwa Mazowieckiego. Nato-
miast pozostała kwota to środki 
przekazane przez Urząd Gminy  
w Jedlińsku (20 tys. zł) oraz 
środki własne szkoły (30 tys. zł).

Szybki Internet w każdej szkole!

Podłączenie szkół do sieci 
jest możliwe dzięki programowi 

„Ogólnopolska Sieć Edukacyjna 
– OSE”, finansowanemu ze środ-

ków budżetu państwa. Program 
jest odpowiedzią na wyzwania 

współczesnej edukacji – kształ-
tującej kompetencje cyfrowe  
i otwartej na nowoczesne  
technologie.

Obecnie w czterech szkołach 
zostały już uruchomione usługi 
szybkiego dostępu do Internetu. 
Pozostałe trzy są w trakcie pro-
cedury podłączenia.

Wszystkie szkoły z te-
renu gminy Jedlińsk 

zostaną podłączone do 
światłowodu, dzięki czemu 
zyskają dostęp do szybkie-
go i bezpłatnego Internetu.
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Nowe komputery oraz pomoce dydaktyczne

Remont szkoły w Jedlance zakończony

Publiczna Szkoła Podstawowa w ludwikowie jest kolej-
ną placówką na terenie gminy Jedlińsk, która zyskała 

nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz komputery.

W piątek, 4 grudnia 2020 r. wójt gminy Kamil Dziewierz wraz z Magdaleną trzmiel-Wieteską – radną z Jedlanki, 
Magdaleną Kolasą – dyrektor Centrum Usług Wspólnych oraz Piotrem Potrzebowskim – sołtysem Jedlanki 
wizytowali zmodernizowane części Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance.

Uczniowie będą wykorzy-
stywać zakupione pomoce na 
lekcjach przedmiotów przy-
rodniczych. Do ich dyspozy-
cji są: m.in. monitor interak-
tywny insGraf DIGITAL75, dwa 
zestawy multimedialne, roboty 
Photon EDU wraz z tabletami 
do fizyki, chemii, geografii i 
biologii, modułowe pracownie – 
moduł woda, energia, ekologia, 

powietrze, interaktywne plan-
sze, mapy ścienne, mikroskopy 
cyfrowe Celestron, biurko labo-
ratoryjne mobilne, zestawy 
LEGO Education z oprogramo-
waniem, zestawy szkieletów, 
preparatów i odczynników. 
Wartość zakupionych pomocy 
dydaktycznych to 75 tys. zł.

W nowy sprzęt komputerowy 
została również wyposażona 

pracownia informatyczna. Za 
40 tys. zł zostało zakupionych 
10 zestawów komputerowych 
wraz z oprogramowaniem.

8 grudnia 2020 r. wójt gminy 
Kamil Dziewierz, wraz z Łuka-
szem Kurkiem - przewodni-
czącym rady gminy, Magda-
leną Kolasą – dyrektorem CUW  
i  Marta Kalbarczyk – główną 

księgową CUW, odwiedził szkołę  
w Ludwikowie. 

Wójt podziękował Małgo-
rzata Sobień – dyrektor PSP 
w Ludwikowie oraz dyrekcji  
i pracownikom Centrum Usług 
Wspólnych w Jedlińsku za sta-
rania dotyczące podnoszenia 
jakości i unowocześniania bazy 
dydaktycznej w tej i innych 
placówkach w naszej gminie.

Wyremontowane zostały 
pomieszczenia na parterze dla 
oddziału przedszkolnego oraz 
kotłownia. Zakres prac obejmo-
wał: wymianę instalacji elek-
trycznej, wodno-kanalizacyjnej  
i c.o., wymianę posadzek, wykła-
dzin i stolarki drzwiowej, poło-
żenie gładzi gipsowych, malo-
wanie ścian, położenie płytek, 
remont łazienek, montaż osłon 
na kaloryfery, montaż nowy sza-
fek w szatni. Przeprowadzono 
również modernizację kotłowni 
wraz ze zmianą zasilania  
na gaz ziemny.

Był to już trzeci etap remontu 
szkoły w Jedlance. Koszt wyko-
nanych robót wyniósł 580 tys. zł.
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Kolejne miliony dla naszej Gminy 
Gmina Jedlińsk otrzymała dofinansowanie  

w wysokości 2 mln zł w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji lokalnych na remont kuchni i stołówki  
w zSP w Jedlińsku.

Pomieszczenia kuchni i sto-
łówki w szkole w Jedlińsku są 
już mocno wyeksploatowane, 
nie przechodziły gruntownego 
remontu od 40 lat. Stołówka 
wydaje dziennie ponad 1000 
posiłków – śniadań i obiadów, 
oprócz Jedlińska także dla 5 
innych szkół z terenu gminy: PSP 
w Bierwcach, PSP w Jedlance, 

PSP w Ludwikowie, PSP w Sta-
rych Zawadach i PSP w Wierz-
chowinach, dlatego modernizacja 
jest niezbędna. Remont jest pla-
nowany na 2021 roku.

Informację o przyznanym dofi-
nansowaniu wójt gminy Kamil 
Dziewierz i przewodniczący rady 
Łukasz Kurek przekazali podczas 
spotkania z dyrektorami szkoły  

i Centrum Usług Wspólnych oraz  
z pracownikami kuchni.

Przyznane wsparcie finansowe 
jest kolejną tak dużą pomocą po 
dofinansowaniu w kwocie ponad 
4 mln zł budowy obiektów spor-
towych w Bierwcach, Ludwiko-
wie, Starych Zawadach i Wsoli, 
jaką Gmina Jedlińsk otrzymała 
ze środków rządowych przy 

wsparciu parlamentarzystów 
ziemi radomskiej PiS – Pana Posła 
Marka Suskiego, a w szczególno-
ści Naszej Pani Poseł Anny Kwie-
cień, za co bardzo dziękujemy.

Przed nami kolejne inwesty-
cje, na które Wójt Gminy będzie 
pozyskiwał środki finansowe  
z budżetu państwa.

Dziennik elektroniczny 
w każdej szkole!
aby znacząco usprawnić komunikację ze szkołą, dać 

możliwość dwustronnego kontaktu oraz ułatwić 
organizowanie nauki w domu podczas nauczania 
zdalnego, Gmina Jedlińsk zakupiła do szkół System 
lIBRUS Synergia (dziennik elektroniczny).

Dzięki wprowadzeniu rozwią-
zania LIBRUS Synergia, zarówno 
dyrektorzy, nauczyciele, jak  

i rodzice będą mogli korzystać  
z najnowszych rozwiązań 
dostępnych dla edukacji.

Spotkanie z dyrektorami szkół
12 października 2020 r., z okazji Dnia edukacji Na-

rodowej, wójt gminy Kamil Dziewierz spotkał się  
z dyrektorami szkół z terenu gminy Jedlińsk oraz dyrek-
torem Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku.

Wójt gminy w trakcie 
spotkania podziękował 
wszystkim przybyłym za ich 
wkład pracy w kształcenie i 
wychowanie młodzieży oraz 
życzył zdrowia, pomyślności, 
dalszych sukcesów w pracy 
zawodowej i szczęścia  

w życiu osobistym.

W spotkaniu wzięli udział 
również sekretarz gminy 
Andrzej Pawluczyk, skarbnik 
gminy Ilona Starzyńska 
oraz główny specjalista  
ds. oświaty Ewa Bartula.
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Do tej pory przebiegało tam 
odgałęzienie linii niskiego 
napięcia, które mogło stwa-
rzać ewentualne zagroże-
nie dla bawiących się dzieci. 
PGE Dystrybucja – Oddział 
Skarżysko-Kamienna w poro-
zumieniu z wójtem gminy 
Kamilem Dziewierzem oraz 
radnymi Wielogóry Barbarą 
Kołodziejską oraz Januszem 
Mazurkiem, zdecydowało na 
likwidację napowietrznych 
przewodów energetycznych  
i zastąpienie ich linią kablową,  
przebiegającą w ziemi. 

Inwestycja została wyko-
nana przez pracowników 
rejonu energetycznego Radom 

i trwała niespełna dwa tygo-
dnie. Umieszczenie kabla  
w gruncie przyniosło również 
dodatkowe korzyści, bo umoż-
liwiło służbom energetycznym 
nieograniczony dostęp do licz-
ników u odbiorców, które do tej 
pory znajdowały się wewnątrz 
budynków mieszkalnych,  
a zostały przeniesione do 
złącza kablowo-pomiaro-
wego na działkę stanowiącą  
pas drogi gminnej.

Wójt gminy Jedlińsk przekazał 
podziękowania dyrekcji i pra-
cownikom rejonu za rozwiąza-
nie problemu, które przyczyniło 
się do poprawy bezpieczeń-
stwa lokalnej społeczności.

Otwarcie drogi powiatowej oraz 
parkingu w Wierzchowinach
18 listopada 2020 r. odbyło się uroczyste 

otwarcie wyremontowanego odcinka drogi 
powiatowej wraz z zatoką parkingową przy szkole  
w Wierzchowinach.

Przebudowany odcinek drogi 
powiatowej 3514W Wierzcho-
winy – Lisów ma długość 265 
m, a w ramach inwestycji wyko-
nano także zatokę postojową  
o długości 120 m, chodnik, rów 
odwadniający, oznakowanie pio-
nowe. Koszt inwestycji wyniósł 
ponad 390 tys. zł, z czego 
137 tys. zł zostało przekazane 
powiatowi przez Gminę Jedlińsk.

Inwestycja ta wpłynie także 
na poprawę bezpieczeństwa 

uczniów uczęszczających do 
szkoły w Wierzchowinach.

W otwarciu wzięli udział: 
Kamil Dziewierz – wójt gminy, 
Waldemar Trelka – starosta 
radomski, Joanna Chojnacka – 
dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg Publicznych w Radomiu, 
Justyna Turzyńska – dyrektor 
PSP w Wierzchowinach, Marcin 
Drewnowski – radny, a także 
przedstawiciel wykonawcy.

Bezpieczniej na placu zabaw
W Wielogórze przeprowadzona została inwestycja 

polegająca na likwidacji napowietrznych 
przewodów energetycznych, które przebiegały 
bezpośrednio nad placem zabaw przy ulicy Długiej.

Poszukujemy starych zdjęć przedstawiających jedlińskie Kusaki. 
Wszystkie osoby posiadające takie fotografie prosimy 

o przesłanie ich na adres jedlinskgckikf@vp.pl. 
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Nowa nawierzchnia dróg gminnych

zbiórka plastikowych nakrętek

zakończyło się utwar-
dzanie destruktem 

dróg na terenie gminy  
Jedlińsk.

Na Rynku w Jedlińsku stanął pojemnik w kształ-
cie serca do zbierania plastikowych nakrętek, 

które będą przekazywane na leczenie i rehabilitację  
7-letniego Krzysia.

30 października 2020 r. 
zostały oddane do użytku 
utwardzone ulice Topolowa  
i Działkowa w Wielogórze, 
Pałacowa we Wsoli oraz droga  
w Klwatach. Natomiast 9 listo-
pada odbyły się odbiory kolej-
nych odcinków: w Bierwieckiej 
Woli, Lisowie, Jedlance, Wierz-
chowinach i Woli Gutowskiej. 
Łącznie prawie 3 km dróg 
zostało pokryte destruktem  
asfaltowym.

Całkowity koszt remontu dróg 
wyniósł 400 tys. zł. Destrukt 
asfaltowy w ilości 2 tys. ton 
został pozyskane nieodpłatnie  
z Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad.

Chłopiec urodził się  
z poważną wadą kręgosłupa 
– przepukliną oponową 
rdzeniową. Konsekwencją 
tej wady jest wodogłowie, 
padaczka, pęcherz neurogenny 
oraz wiotkość kończyn dolnych. 
Krzyś porusza się na wózku i 
wymaga wielospecjalistycznej 
opieki (neurolog, neurochirurg, 
urolog, psycholog, logopeda, 
pedagog). Konieczna jest też 

ciągła rehabilitacja.
Zbiórkę nakrętek 

zainaugurował 28 października 
2020 r. wójt gminy Kamil 
Dziewierz wraz z Krzysiem, jego 
tatą oraz inicjatorkami akcji, 
którymi są Sylwia Piotrowska 
i Ilona Starzyńska. Uzbierane 
nakrętki trafią do recyklingu,  
a dochód zostanie 
przeznaczony na leczenie  
i rehabilitację Krzysia.

3. miejsce na Mistrzostwach Polski
4 grudnia 2020 r., na zaproszenie Kamila Dziewierza 

– wójta gminy Jedlińsk oraz Łukasza Kurka – 
przewodniczącego rady gminy, do urzędu przybyli tym 
razem ludzie sportu, czyli Jarek Kucharski – lekkoatleta 
z lisowa, reprezentujący klub Rltl Optima Radom oraz 
jego trener leszek trzos.

Jarek, na Mistrzostwach Polski 
w Kwidzyniu zajął 3. miejsce na 
dystansie 8 km w kategorii wie-
kowej do lat 23. Jest to najwięk-
sze osiągnięcie w jego karierze.

Włodarze gminy pogratulowali 

osiągnięcia, życzyli dalszych 
sukcesów oraz wręczyli zawod-
nikowi specjalne GRATULACJE, 
a trenerowi dyplom PRZYJA-
ZNY GMINIE za wkład w rozwój 
sportu na terenie gminy Jedlińsk.
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Rocznica odzyskania niepodległości
11 listopada 2020 r. 

obchodziliśmy 102. 
rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości.  
W tym roku z powodu epi-
demii koronawirusa obcho-
dy narodowego święta od-
były się symbolicznie.

Po mszy św. odprawionej przez 
ks. Grzegorza Wójcika w intencji 
Ojczyzny, wójt gminy Kamil 
Dziewierz, przewodniczący rady 
gminy Łukasz Kurek, Agnieszka 
Gryzek – dyrektor Centrum 
Kultury w Jedlińsku oraz Maria 
Rajkowska, złożyli wieńce  
i zapalili znicze pod pomnikiem 
ku czci pomordowanych w czasie 
okupacji hitlerowskiej oraz pod 
pomnikiem ku czci żołnierzy 
AK poległych i pomordowanych  
w latach 1939–1956.

Po uroczystości wójt gminy 
wraz z przewodniczącym rady 
gminy, udali się do miejscowości 
Romanów, gdzie oddali hołd 
wydarzeniu, które miało miejsce 
w nocy z 23 na 24 kwietnia 1944 
r. – zrzut broni przez angielski 
samolot Halifax.
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Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową
Wzorem lat ubiegłych 

został ogłoszony 
konkurs na najpiękniej-
szą świąteczną bombkę 
bożonarodzeniową, któ-
rego organizatorami byli 
Wójt Gminy Jedlińsk oraz 
Gminne Centrum Kultury  
i Kultury Fizycznej  
w Jedlińsku.

Celem przedmiotowego kon-
kursu było przybliżenie i pod-
trzymywanie tradycji Świąt 
Bożego Narodzenia, zaintere-
sowanie mieszkańców sztuką 
obrzędową, rozwijanie twórczej 
aktywności rodzinnej, rozwi-
janie kreatywności i promo-
wanie talentów mieszkańców 
gminy. Na konkurs, który skie-
rowany był do rodzin z dziećmi 
w wieku 5–12 lat wpłynęło 38 
prac. Były to bardzo oryginalne 
i piękne bombki, dlatego też 
komisja konkursowa nie miała 
łatwego zadania. Po wnikliwej 
ocenie każdej pracy, postano-
wiono nagrodzić następujące 
osoby, które reprezentowały  
swoje rodziny:

W kategorii I – dzieci do lat 7: 
I miejsce – Filip Kwiatek (ZSP w 
Jedlińsku), II miejsce – Lena Lato-

sek (PSP w Jedlance), III miejsce 
– Klara Rafalak (PSP w Ludwi-
kowie), III miejsce – Zofia Feruś 
(ZSP w Jedlińsku).

W drugiej kategorii wieko-
wej 8–10 lat: I miejsce – Maria 
Malinowska (ZSP w Jedlińsku), 
II miejsce – Wiktoria Dawidow-
ska (PSP w Wierzchowinach), III 

miejsce – Dawid Żarłok (PSP w 
Wierzchowinach).

W trzeciej kategorii wiekowej 
od 11 lat: I miejsce – Natalia 
Kowalska (PSP w Wierzchowi-
nach), II miejsce – Ilona Muraw-
ska (PSP w Wierzchowinach), III 
miejsce – Nikola Radecka (PSP w 
Starych Zawadach).

Rozstrzygnięcie konkursu i 
wręczenie nagród miało miejsce 
18 grudnia 2020 r.

Wszystkim zwycięzcom gra-
tulujemy. Pozostali uczestnicy 
otrzymają dyplomy za udział w 
konkursie, które są do odbioru w 
GCKiKF w Jedlińsku w godzinach 
pracy placówki. 

Paczki dla potrzebujących
W związku z sytuacją 

epidemiczną w kraju 
władze gminy Jedlińsk – 
wójt Kamil Dziewierz oraz 
przewodniczący rady Łu-
kasz Kurek podjęli decyzję 
o nieorganizowaniu w tym 
roku Wigilii na Rynku.

Zamiast corocznego spotka-
nia wigilijnego, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej przygotował 
200 paczek żywnościowych, 
które zostały przekazane najbar-
dziej potrzebującym mieszkań-
com gminy Jedlińsk.
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   z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy zosta-

ły zwołane na 24 wrze-
śnia, 29 października oraz 
9 listopada 2020 r. Rada 
Gminy podjęła uchwały  
w sprawie:

24 września:
• zmieniająca Uchwałę Nr 
XXI/52/2020 w sprawie 
poboru podatków w drodze 
inkasa, wyznaczenia inkasen-
tów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2020-2026
• wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na 2020 rok

29 października:
• zmiany uchwały Nr 
XIII/54/2019 Rady Gminy 
Jedlińsk z dnia 30 października 
2019 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Jedlińsk
• zmiany uchwały Nr 
XIII/55/2019 Rady Gminy 
Jedlińsk z dnia 30 października 
2019 r. w sprawie szczegóło-
wego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpa-
dów w zamian za uiszczaną 
przez właściciela nieruchomo-
ści opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

• wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty oraz zwolnienia w czę-
ści z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właści-
cieli nieruchomości zabudowa-
nych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostu-
jących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompo-
stowniku przydomowym
• określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 
rok 2021
• określenia wysokości stawek 
podatku od środków transpor-
towych
• obniżenia średniej ceny skupu 

żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego na rok 2021 r.
• wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy na 
czas oznaczony do 3 lat
• uchwalenia Programu współ-
pracy Gminy Jedlińsk z organi-
zacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicz-
nego na lata 2021–2025
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2020–2026
• zmian w budżecie gminy na 
2020 rok
9 listopada:
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2020–2026
• zmian w budżecie gminy na 
2020 rok.

Łukasz Kurek
 Przewodniczący 

Rady Gminy
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  Warto przeczytać!
Richard Paul evans „Świąteczny nieznajomy”
Zaskakująca i pełna emocji opowieść o mierzeniu się z przeszłością. Richard Paul Evans, mistrz świątecz-
nych opowieści pokazuje, że tylko przebaczenie daje prawdziwą wolność. 

Józef tischner „Nadzieja mimo wszystko”
Nieznane teksty ks. Józefa Tischnera, które pokazują, że świat może być lepszy, niż myślisz.

Frances Michelle „Córka”
Miłość matki, sekret córki. Trzymająca w napięciu, pełna dramatyzmu opowieść o matczynej odwadze i 
poświęceniu.

agnieszka Maciąg „twoja wewnętrzna moc”
Autorka pisze o sztuce odkrywania skarbów ukrytych pod maską wyzwań, lęków, strat, trudów, cierpienia, 
a czasem bólu. Pokazuje, jak możesz to wszystko przemienić w bezcenne dary. Nic na tym świecie nie 
dzieje się bez powodu. Wszystko ma przyczynę, cel i głębszy sens. 

Barbara Supeł „Jadzia Pętelka piecze pierniki”
Tym razem najmłodsi poznają historię pachnącą cynamonem… W najnowszej opowieści Jadzia Pętelka pie-
cze pierniki, już czuje się święta Bożego Narodzenia.

Piotr Pytlakowski „Ich matki, nasi ojcowie. Niewygodna historia powojennej Polski” 
Reportaż o „polskich” Niemcach, ludziach, których rok 1945 zastał na terenach należących wcześniej do Rzeszy, teraz 
do Polski. Nie zamierzali uciekać, bo nie popełnili zbrodni wojennych, nie mieli na sumieniu zła wyrządzonego Polakom. 

Konkurs „Wakacyjna zakładka do książki”
W dniu 9 września nastąpiło podsumowanie konkursu 

„Wakacyjna zakładka do książki” organizowanego 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jedlińsku. 

Do Biblioteki wpłynęło 12 
prac konkursowych wyko-
nanych różnymi technikami. 
Wszystkie prace były niezwy-
kle ciekawe i z całą pewno-
ścią wymagały niesamowitej 
pracy i pomysłowości w ich 
przygotowanie. 

Laureatami konkursu 
zostali:
I MIeJSCe: Hanna Simlat 
i Karolina Simlat
II MIeJSCe: Natalia Ofianow-
ska 
III MIeJSCe: Kinga Sułecka

Zwycięzcy konkursu otrzy-

mali dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. Komisja konkur-
sowa postanowiła nagrodzić 
również pozostałych uczest-
ników konkursu i przyznać 
wyróżnienia, które otrzy-
mali: Dawid Ofianowski, Jan 
Feruś, Iga Klocek, Ewa Feruś, 
Zofia Feruś, Ireneusz Sułecki, 
Blanka Sułecka.

Gratulacje i podziękowania 
dla młodych artystów. Prace 
konkursowe można zobaczyć 
na wystawie pokonkursowej 
w siedzibie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jedlińsku. 
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Dofinansowanie dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej  

w Jedlińsku było inicjatorem działań, w wyniku 
których został złożony do Budżetu Obywatelskiego 
Mazowsza projekt, którego celem głównym jest 
wsparcie Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Dzięki zaangażowaniu insty-
tucji i wsparciu mieszkańców 
gminy, którzy wzięli udział  
w głosowaniu udało się pozy-
skać środki na jego realizację.

Działania projektowe zostaną 
przeprowadzone w czerwcu 
2021 r. Będą one miały na celu 
ponadto propagowanie twór-
czości kulturalnej i artystycz-
nej wśród społeczności gminy 
i Mazowsza, co zostanie osią-
gnięte poprzez zorganizowa-
nie koncertu orkiestr dętych,  
a także organizację warsztatów 
muzycznych dla członków orkie-
stry, instruktorów i wszystkich 
chętnych osób, które chciałyby 
dołączyć do utworzonej nie-
dawno formacji, którą kieruje 
Marek Bąbolewski.

Podczas warsztatów uczest-
nicy będą mogli doskonalić 
umiejętności gry na instrumen-
tach dętych.

Poprzez realizację projektu 
będzie możliwe wyrobienie 
w uczestnikach wrażliwości 
i umiejętności odbioru kul-
tury, stworzenie warunków do 
rozwoju artystycznego dzie-
ciom i młodzieży, zwiększenie 
poziomu integracji i aktywności 
społecznej.

Działania pozwolą ponadto 
na zintensyfikowanie krzewie-
nia kultury na terenie gminy 
Jedlińsk i w regionie, a także na 
promowanie tradycji muzycz-
nych orkiestr dętych.

anna Malinowska

„zrób świąteczną kartkę dla seniora”

9 grudnia 2020 r. w Gminnym Centrum Kultury odbyły 
się warsztaty tworzenia kartek świątecznych dla 
seniorów oraz kombatantów.

Była to już III edycja wspólnej 
inicjatywy, dzięki której moż-
liwe jest dostarczenie radości 
ludziom starszym i samotnym. 
W tym roku w akcji wzięli udział 
wójt Kamil Dziewierz, prze-
wodniczący Łukasz Kurek oraz 
pracownicy GCKiKF na czele 
z dyrektor Agnieszką Gryzek. 
Ponadto akcja została ogłoszona 
drogą internetową.

Gminne Centrum Kultury i Kul-
tury Fizycznej w Jedlińsku składa 
serdeczne podziękowania 
dyrektorom, nauczycielom oraz 
uczniom ze szkół z terenu gminy 
za rozpropagowanie i udział w 

akcji „Kartka dla seniora”. Do 
naszej instytucji wpłynęło blisko 
100 prac, które trafią do osób 
starszych i niewątpliwie dostar-
czą im wielu wzruszeń i radości. 
Dziękujemy wszystkim za udział 
w tej pięknej inicjatywie, która 
jest przejawem otwartości na 
drugiego człowieka. Autorzy 
prac wykazali się kreatywno-
ścią, zaangażowaniem i talen-
tem plastycznym. Poprzez tak 
liczny udział w akcji możliwe 
było także podtrzymanie pięk-
nej tradycji wykonywania kart 
bożonarodzeniowych.

Beata zegarek
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W listopadzie instytucja apli-
kowała do programów MKiDN. 
Zostały napisane dwa wnioski, 
które obecnie są w ocenie. Jeżeli 
uda się pozyskać środki zewnę-
trze, to wówczas będziemy 
mogli stworzyć bardzo ciekawą 
ofertę dla mieszkańców gminy, 
wykraczającą poza standardową 
działalność.

W grudniu wszyscy pracow-
nicy merytoryczni byli zaangażo-
wani w przygotowanie przepięk-
nych ozdób świątecznych, które 
zostały rozesłane do zaprzyjaź-

nionych osób i instytucji jako 
upominki. Ponadto wykonane 
zostało wiele oryginalnych, świą-
tecznych ozdób, które zdobią 
wnętrza GCKiKF.

Należy także wspomnieć, iż 
została zakupiona iluminacja 
świetlna, która ozdabia Rynek 
w Jedlińsku. Są to dwa renifery 
zaprzęgnięte do sań, będących 
własnością instytucji. Ilumina-
cje od jakiegoś czasu są bardzo 
popularną świąteczną atrakcją 
w większości miast i mniejszych 
miejscowości. Pozwalają stwo-

rzyć świąteczną atmosferę i 
sprawiają, że miejsce, w którym 
są usytuowane staje się wyjąt-
kowe i niepowtarzalne. Uroczy-
stego rozpalenia iluminacji na 
Rynku, w dniu 6 grudnia 2020 
r. dokonali: wójt gminy Kamil 
Dziewierz, przewodniczący rady 
Łukasz Kurek oraz dyrektor 
GCKiKF Agnieszka Gryzek.

W okresie przedświątecznym 
uczestnicy zajęć muzycznych 
oraz zajęć Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej mogli pochwalić się 
zdobytymi umiejętnościami, 
poprzez nagranie kolęd i pastora-
łek z życzeniami dla mieszkańców, 
szkół i instytucji z terenu gminy, 
a także sponsorów i darczyń-

ców GCKiKF. Utwory zamiesz-
czone zostały na Facebooku  
naszej instytucji.

Pomimo trudnej sytuacji zwią-
zanej z koronawirusem dokła-
damy wszelkich starań, aby 
nasza działalność prowadzona 
była w sposób pozwalający 
na korzystanie z naszej oferty 
wszystkim chętnym miesz-
kańcom gminy. Z uczestnikami 
zajęć prowadzonych w GCKIKF 
pozostajemy w stałym kontak-
cie. Mamy nadzieję, że Nowy 
Rok 2021 przyniesie to, czego 
wszyscy pragną najbardziej, czyli 
powrót do normalności sprzed 
okresu pandemii.

anna Malinowska

Działalność GCKiKF w okresie jesiennym
Sytuacja związana z pandemią zmusiła naszą instytu-

cje do przemodelowania dotychczasowej działalno-
ści. Wiele zadań realizowanych jest bowiem on line. 

Inwestycje w Centrum Kultury

W ciągu roku wykonali-
śmy kilka istotnych inwesty-
cji, m.in. termomodernizację 
budynku przy ul. Krótkiej wraz 
z wymianą grzejników. Upływ 
czasu spowodował, że budy-
nek ten potrzebował general-
nej modernizacji, która nada-
łaby obiektowi nowoczesny i 
estetyczny wygląd. Odnowiony 
zewnętrznie budynek Centrum 
Kultury przeszedł spektaku-
larną metamorfozę i wygląda 
naprawdę pięknie. Zyskała na 
tej inwestycji także Poczta 
Polska, przy której wykonany 
został podjazd dla osób nie-
pełnosprawnych. Co ważne, 
termomodernizacja budynku 
pozwoliła zwiększyć jego funk-
cjonalność – wykonane zostało 
drugie wejście. W przyszłości 
pozwoli to dostosować budy-
nek do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Inwestycja przy-
czyni się także do zwiększenia 
efektywności energetycznej 
obiektu. Koszt tej inwestycji, 
wraz z wymianą grzejników, 
wyniósł 95 tys. zł.

Warto też podkreślić, iż 
udało się nam pozyskać środki 
zewnętrzne na realizację prac 
remontowych. Na Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Jedliń-

sku dobiega końca remont 
boiska Orlik. Naprawa kom-
pleksu sportowego odbywa 
się dzięki pozyskanym środ-
kom zewnętrznych w wysoko-
ści 50% wartości inwestycji,  
tj. 224 tys. zł. Fundusze zostały 
przyznane przez Ministerstwo 
Sportu w ramach z programu 
„Sportowa Polska – Program 
rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej – EDYCJA 2020”.

W ramach remontu zosta-
nie wykonane m.in. wymiana 
nawierzchni z trawy syn-
tetycznej, naprawa warstw 
podbudowy boiska piłkar-
skiego wraz ukształtowaniem 
spadków, wymiana siatki  
i linek naciągowych piłkochwy-
tów oraz wymiana bramek  
i tulei mocujących.

Ponadto na OSiR zostało 
wykonane ledowe oświetle-
nie dużej płyty boiska. Była to 
niezbędna i bardzo wyczeki-
wana inwestycja, dzięki której 
możliwe będą treningi również  
w godzinach wieczornych.

Ponadto zostało wyko-
nane okablowanie pod nagło-
śnienie oraz monitoring, co 
pozwoli zmonitorować obiekt 
oraz parking przy ośrodku, 
na którym również wymie-

niono oświetlenie na ledowe. 
Koszt całej inwestycji wyniósł  
około 155 tys. zł.

Powyższe działania udały się 
dzięki wsparciu władz gminy 
Jedlińsk. Doceniamy pomoc  

i wsparcie wielu osób na rzecz 
poprawy infrastruktury gminy 
Jedlińsk, która będzie służyła 
nam wszystkim. Dziękujemy 
serdecznie.

agnieszka Gryzek

Rok 2020 był dla Gminnego Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku czasem wytężonych prac 

związanych z licznymi remontami oraz zakupem nowego 
wyposażenia do świetlic, a także nowych instrumentów 
na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
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IV Finał Szlachetnej Paczki w Jedlińsku
Już po raz czwarty w gminie Jedlińsk 

została zorganizowana akcja chary-
tatywna „Szlachetna paczka”.

W tym roku do projektu Szlachetna 
Paczka włączono 13 rodzin. Dodatkowo 
dla 20 rodzin udało się zorganizować 
paczki żywnościowe, środki czysto-
ści oraz drobne upominki. Wszystko to 
było możliwe dzięki prywatnym dar-
czyńcom, firmom, instytucjom i orga-
nizacjom społecznym, którzy w Week-
end Cudów przyłączyli się do drużyny  
wolontariuszy „SuperW”.

Ze względu na panującą sytuację na 
świecie, tegoroczny finał miał nieco 
skromniejszą oprawę. Magazyn Szlachet-
nej Paczki został w tym roku zorganizo-
wany w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Ludwikowie. Liderem rejonu Jedlińsk 
była Katarzyna Zalewska, a kierownikiem 
magazynu Iwona Filozof, którą wspierali 
wolontariusze: Wioleta Carli, Anna Lesz-
czyńska, Sylwia Kober, Anna Pożyczka, 
Artur Madej, Anna Walczak, Maria Kurek, 
Ewa Skrzek, Katarzyna Piasek, Tobiasz 
Kucharczyk, Robert Carli.

Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy przygotowali paczki dla rodzin 
oraz wspierali organizację finału akcji: 
Kamilowi Dziewierzowi – wójtowi gminy 
Jedlińsk, Łukaszowi Kurkowi – przewodni-
czącemu rady gminy, Małgorzacie Sobień 
wraz z pracownikami PSP w Ludwikowie, 
Teodozji i Markowi Jaworskim, Małgorza-
cie i Marcinowi Drewnowskim, Arkadiu-
szowi Walczakowi, Ewie Jeromin, Lidii 
Żurowskiej, Agnieszce Pasek, Zespołowi 
Ludowemu Owadowianki oraz Gmin-
nemu Centrum Kultury w Jedlińsku.
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IV Finał Szlachetnej Paczki w Jedlińsku
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Komunikaty, informacje

Informujemy mieszkańców gminy Jedlińsk 
o możliwości zaadoptowania psa ze schroniska 

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

tel. kontaktowy: 605 656 727.
zdjęcia wraz z opisami psów dostępne są na stronie 

internetowej: www.jedlinsk.pl/adopcja

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

wysterylizowania/wykastrowania swoich pupili, 
korzystając z dofinansowania 

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

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerami telefonów: 

48 32 13 098 lub 605 656 727.

ODŚNIeŻaNIe DRÓG
W związku z okresem 

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

Drogi gminne:
Michał Surus - pracownik 
Urzędu Gminy w Jedlińsku
48 32 13 087

Drogi powiatowe:
leszek adach - kierownik 
Obwodu Drogowego w Siczkach

48 32 21 605 
609 530 445

Co wpływa na wysokość 
stawki za odpady?

Należy podkreślić, że Gmina nie 
zarabia na odbiorze śmieci, jest 
tylko pośrednikiem w przekazy-
waniu opłat zebranych od miesz-
kańców za wywóz i zagospoda-
rowanie odpadów i nie może też 
przeznaczać środków z budżetu 
na ten cel, bo nie ma takiego 
umocowania prawnego.

Na gminach ciąży obowiązek 
zorganizowania systemu odbioru  
i zagospodarowania odpadów, który 
ma się samofinansować z opłat pochodzących od mieszkań-
ców, a kontrolę nad tym sprawuje Regionalna Izba Obra-
chunkowa. Z tych opłat pokrywane są koszty związane  
z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów 
odebranych od mieszkańców i zebranych w Punkcie Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, koszty administra-
cyjne systemu, a także koszty edukacji ekologicznej. Wynika 
z tego prosta zależność tj. im więcej odpadów zostanie 
wytworzonych i przekazanych do odebrania tym większe 
opłaty będą ponosić mieszkańcy. Rosnąca ilość odpadów 
wpływa w największym stopniu na koszty funkcjonowania 
systemu, bowiem Gmina płaci za każdą tonę odebranych  
i przekazanych do zagospodarowania odpadów.

Przykładem może być np. znaczny wzrost ilości ode-
branych odpadów wielkogabarytowych wystawianych 
przez mieszkańców.

W 2018 r. zebrano 68,3 tony (2 zbiórki), w 2019 
r. już 100,5 tony (2 zbiórki), a w 2020 r. tylko  

przy jednej zbiórce 83,02 tony, 
a koszt odbioru i zagospodaro-
wania 1 tony tej frakcji odpa-
dów w 2020 r. roku zgodnie 
z umową wynosi 1.414,80 zł, 
więc za odpady wielkogabary-
towe w maju gmina zapłaciła 
117.456,70 zł.

Mieszkańcy uiszczają stałą 
opłatę, niezależną od ilości wypro-
dukowanych śmieci. Rezultat jest 
taki, że dochody przestały pokry-

wać wydatki, a system przestał się samofinansować.
Problem wzrostu kosztów za odbiór i zagospodarowa-

nie odpadów dotyczy wszystkich gmin w Polsce. Gmina 
organizując ten proces analizuje uwarunkowania i ogra-
nicza do minimum czynniki podwyższające cenę, dlatego 
weryfikujemy na bieżąco częstotliwość wywozu odpadów. 
Ponadto wycofaliśmy się dzierżawy pojemników, co uła-
twia złożenie ofert współpracy przez nowe firmy zajmujące 
się wywozem odpadów. W ostatnim postępowaniu prze-
targowym wzięły udział 3 firmy, a w poprzednich na ogół 
jedna. Pozwala to uzyskać niższe ceny, stąd korekta stawki  
z października 2020 r.

Po stronie mieszkańców (co potwierdzają wyrywkowe 
kontrole) istnieje możliwość ograniczenia kosztów poprzez 
bardziej staranną segregację poszczególnych frakcji prowa-
dzącą do istotnego zmniejszenia ilości odpadów zmiesza-
nych oraz zagospodarowania odpadów biodegradowalnych 
poprzez ich kompostowanie.



19



20

Radosław jest mężem i ojcem i 
jego jedyną szansą na normalne 
życie jest zakup protezy. Niestety, 
potrzebne są na to ogromne 

środki - ok. 100 tys. zł. Czas w tym 
przypadku jest na wagę złota.

Radek jest podopiecznym 
Fundacji Moc Pomocy, która 

gromadzi dla niego środki na 
zakup protezy: wpłata na konto 
Fundacji Moc Pomocy na rachu-

nek 16 1020 5226 0000 
6602 0635 0765 z dopiskiem  
Radosław Pawłowski.

Przygotowanie i realizacja 
Powszechnego Spisu Rolnego 
były ogromnym wyzwaniem 
organizacyjnym i logistycz-
nym. Dość wspomnieć, że w 
samym tylko województwie 
mazowieckim obowiązkowi 
spisowemu podlegało blisko 
ćwierć miliona użytkowników  

gospodarstw rolnych. 
Za organizację spisu rol-

nego odpowiadała statystyka 
publiczna oraz Gminne Biura 
Spisowe. Jednak całe przed-
sięwzięcie nie miałoby szans 
na powodzenie bez wsparcia 
lokalnych organizacji, zrzeszeń, 
parafii, szkół, Kół Gospodyń 

Wiejskich, jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz 
sołtysów i innych liderów 
 społeczności lokalnych. 

To wsparcie miało ogromne 
znaczenie, ponieważ najwięk-
szym wyzwaniem dla organi-

zatorów spisu było dotarcie do 
każdego rolnika na Mazowszu. 
Dlatego tak istotne było, żeby 
informację o obowiązku spisa-
nia gospodarstwa rolnego prze-
kazywały instytucje i osoby, 
które cieszą się autorytetem  
w społeczności lokalnej. 

Wyrażając uznanie dla tych 
działań, Urząd Statystyczny 
w Warszawie i Gminne Biuro 
Spisowe dziękują wszystkim, 
którzy w jakikolwiek spo-
sób wsparli Powszechny Spis 
Rolny 2020. Wspólnie poka-
zaliśmy, że dla nas wszystkich  
„Liczy się rolnictwo”!

POMÓŻMY NaSzeMU MIeSzKaŃCOWI!!!
22-letni mieszkaniec gminy Jedlińsk, uległ poważ-

nemu wypadkowi, w którym stracił nogę. Pilnie 
potrzebna jest proteza, która pozwoli mu na normalne  
funkcjonowanie.

Fundacja uruchomiła również  
dla Radka zbiórkę na platformie siepomaga: 
https://www.siepomaga.pl/radoslaw-pawlowski

Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to  
okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy  

w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie  
i przypominali rolnikom o obowiązku spisowym. Naj-
ważniejszego badania polskiego rolnictwa nie udało-
by się skutecznie przeprowadzić bez zaangażowania 
 lokalnych społeczności i instytucji.
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Szkoła ze Starych zawad najlepsza w Polsce
W ubiegłym roku szkolnym Publiczna Szkoła Podsta-

wowa im. Batalionów Chłopskich w Starych zawa-
dach przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Drużyna 
energii. Była to już III edycja projektu, którego celem 
jest zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej po-
przez wspólną zabawę i rywalizację z rówieśnikami  
ze szkół w całej Polsce. 

Akcja odbyła się pod hono-
rowym patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej i Ministra 
Sportu. Ta edycja była szcze-
gólna, bo przypadła na okres 
pandemii. Mimo tego, że ucznio-
wie nie przychodzili do szkoły, 
udało się ich zmobilizować do 
nagrania filmików, z których w 
ramach konkursu powstał film o 
sportowym charakterze naszej 
szkoły. Ograniczenie zajęć 
stacjonarnych nie było prze-
szkodą dla Iwony Śmiechow-
skiej (nauczycielki wychowa-
nia fizycznego i jednocześnie 
koordynatorki projektu), która 
była w stanie zachęcić mło-
dzież do ćwiczeń i nagrywania 
w swoich domach materiałów 
wideo, pokazujących, że mimo 
istniejących ograniczeń można 
przecież ćwiczyć w domu, czy 
też na podwórku. W ten sposób 
młodzież wykazała sportowego 
ducha swojej szkoły. Spośród 
224 szkół, które przystąpiły do 
konkursu, 100 z nich zakwali-
fikowało się do etapu II – spor-
towego, i na wejściu otrzymało 
po 40 koszulek, spodenek oraz 
getrów dla uczniów.

W drugim etapie ucznio-
wie przesłali do Iwony Śmie-
chowskiej prawie 1000 fil-
mików, na których pokazywali 
wykonywane ćwiczenia przy-
gotowane przez Ambasadorów 
Projektu w pięciu dyscyplinach 
sportowych. Następnie filmiki 
trafiły do organizatorów. Dzięki 
temu nasza szkoła w rywaliza-
cji sportowej wygrała i została 
laureatem w konkurencji koszy-
kówka. Następnie, jako jedna 
z sześciu szkół – laureatów 
poszczególnych konkurencji 
została zaproszona na Wielki 
Finał do gdańskiej Ergo Areny, 
który odbył się 28 września 
2020 roku. Nasi uczniowie pod 
opieką Iwony Śmiechowskiej i 
Iwony Sochy po zaciętej rywa-
lizacji wywalczyli I miejsce. Jest 
to dla naszej szkoły ogromny 
sukces. W nagrodę od Drużyny 
Energii otrzymaliśmy puchar 
oraz czek na kwotę 12 tys. zł 
na zakup sprzętu sportowego. 
Kolejną nagrodą miała być 
wizyta ambasadorów projektu 
– wybitnych polskich reprezen-
tantów w koszykówce, piłce 
ręcznej, lekkiej atletyce. Jednak 
COVID-19 i kolejne obostrze-
nia nie pozwoliły na przyjazd 

gwiazd sportu i poprowadzenia 
lekcji wychowania fizycznego. 
Jako zadośćuczynienie dosta-
liśmy czek na zakup sprzętu 
multimedialnego w kwocie 17 
tys. zł. Cieszymy się z tego 
prezentu, ale mamy nadzieję, 
że po powrocie do normalno-
ści gwiazdy sportu zagoszczą 
w naszej szkole. Jako dyrek-
tor jestem dumny z uczniów 
naszej szkoły i nauczycieli, 
którzy w tak trudnym okresie, 
jakim się znajdujemy, poka-
zali, że można odnosić sukcesy  
i zachęcać uczniów do ruchu,  
do aktywności.

W ramach podziękowań dla 
Drużyny Energii nasi ucznio-
wie nagrali filmik dokumentu-
jący etapy rywalizacji. Jedna z 
uczennic nagrała piosenkę o 
udziale naszej szkoły w III Edy-
cji Drużyny Energii. Ale to nie 
koniec… kolejną niespodzianką 
przygotowaną przez uczniów 
dla Naszego Ambasadora – 
Adama Hrycaniuka jest wiersz 
będący podziękowaniem za 
opiekę i doping.

Oprócz wspaniałych nagród 
rzeczowych, które wzbo-
gacą bazę naszej szkoły w 
sprzęt sportowy i multime-
dialny, ogromnie cieszy sam 
Puchar Drużyny Energii oraz 
pamiątkowe zdjęcie prze-
słane przez organizatorów. 
Wielką radość sprawia nam 
także tablica do wyświetlania 
wyników sportowych, która  
była naszym marzeniem.

Roman Wójcik
Dyrektor PSP  

im. Batalionów Chłopskich
w Starych zawadach
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z życia szkół
PSP w Bierwcach

Uroczystości 
i wydarzenia szkolne
Mimo iż tegoroczne rozpoczę-

cie roku szkolnego przebiegało 
w odmiennej formule, niż ta, do 
której jesteśmy przyzwycza-
jeni, wkroczyliśmy w rok szkolny 
2020/2021 z wielkim optymi-
zmem. Z pewnością pomógł w tym 
fakt, że dwóch nauczycieli naszej 
szkoły – dyrektor Agnieszka Szy-
mańska i Artur Sułek otrzymali 
2 granty, dzięki którym szkoła 
dołączyła do ogólnopolskiego 
projektu Centrum Mistrzostwa 
Informatycznego. W ramach tych 
grantów uczniowie będą uczest-
niczyli w zajęciach dodatkowych 
rozwijających ich umiejętności 
informatyczne.

Narodowe Czytanie zajmuje 
ważne miejsce w naszej szkole. 
W tym roku uczniowie klas star-
szych odczytywali fragmenty 
„Balladyny” Juliusza Słowackiego, 
a przedszkolaki i uczniowie klas 
młodszych wykonali plakaty 
inspirowane opowieścią naszej 
polonistki.

Dzień Kropki, to dzień, który 
ma zwrócić uwagę, jak wiele 
talentów mają nasi uczniowie. Z 
racji tego, że ważne jest, aby w 
odpowiednim momencie dostrzec 
TEN talent, dbamy, by czas ten 
obchodzony był w szkole z nasta-
wieniem na rozwój uczniowskiej 
kreatywności.

We wrześniu świętowaliśmy 
Ogólnopolski Dzień Przedszko-
laka. Uroczystość rozpoczęła 
dyrektor Agnieszka Szymańska 
od złożenia życzeń przedszko-
lakom i przecięcia wstęgi. Ten 
wyjątkowy dzień przebiegł w 
duchu sportowej rywalizacji.

Na początku roku szkolnego 
nasze przedszkolaki odwiedziła 
pielęgniarka Bogusława Florek 
z Ośrodka Zdrowia w Bierw-
cach. Przeprowadziła pogadankę 
,,Kiedy, jak i dlaczego trzeba myć 
ręce”. Spotkanie profilaktyczne 
z najmłodszymi przypomniało 
im, że podstawą zdrowego trybu 
życia jest higiena.

CodeWeek, czyli Europejski 

Tydzień Kodowania w przed-
szkolu, wypełniony był kodowa-
niem na dywanie z wykorzysta-
niem specjalnej maty, dzieci grały 
w sudoku, układały konstrukcje z 
korbo klocków i korzystały z apli-
kacji Quiver, która pokazała im 
rozszerzoną rzeczywistość i oży-
wiła kolorowanki. Z kolei starsi 
uczniowie, na lekcjach informa-
tyki, poznawali zasady programo-
wania.

Jak co roku wybory do zarządu 
Samorządu Uczniowskiego zor-
ganizowano we współpracy z 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
Do władz samorządu dostali się: 
Milena Rudecka z kl. VIII, Paweł 
Górecki z kl. VIII oraz Piotr Górecki 
z kl. VII.

Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania został zorganizowany 
przez Bożenę Zbrożynę. W klasach 
młodszych dyrektor Agnieszka 
Szymańska oraz bibliotekarka 
Bożena Zbrożyna odczytały dzie-
ciom „Szewczyka Dratewkę”, z 
kolei uczniowie klas starszych 
z zaciekawieniem słuchali frag-
mentów książki Agaty Christie 
„Dwanaście prac Herkulesa”. 
Dzień ten połączony był z Między-
narodowym Miesiącem Bibliotek 
Szkolnych. Z tego powodu przed-
szkolaki wybrały się do biblioteki. 
Bibliotekarka szkolna opowie-
działa o tym miejscu oraz zbiorach 
znajdujących się na półkach.

Dzień Chłopaka to kolejna 
uroczystość, o której nigdy nie 
zapominamy. Dzieci z oddziałów 
przedszkolnych uczestniczyły  
w „czekoladowych” warsztatach 
przeprowadzonych przez Mam-
maLeo. Natomiast dla wszyst-
kich mężczyzn przygotowaliśmy 
„Koncert życzeń” oraz upominek 
w postaci piosenki. Na zakoń-
czenie koncertu życzenia złożyła 
dyrektor Agnieszka Szymań-
ska oraz przedstawiciele Rady 
Rodziców: Katarzyna Bolesta, 
Iwona Górecka, Monika Rotuska  
i Dorota Król.

Uczniowie klas I–VIII uczest-
niczyli w X Światowym Dniu 
Tabliczki Mnożenia. Młodsi 

wychowankowie kolorowali mate-
matyczne malowanki, a starsi roz-
wiązywali łamigłówki. W klasach 
starszych został przeprowadzony 
egzamin z tabliczki mnożenia.

Dzień Edukacji Narodowej to 
święto szczególne. Mimo trud-
nego czasu, społeczność uczniow-
ska chciała podziękować nauczy-
cielom, że codzienną pracą starają 
się zachęcać ich do działania. Uro-
czystość przygotowali uczniowie 
klasy VIII, którzy potraktowali to 
wydarzenie bardzo emocjonal-
nie, mają bowiem świadomość, 
że za rok o tej porze nie staną już 
na tej samej scenie. Po krótkim 
wystąpieniu uczniów głos zabrała 
dyrektor Agnieszka Szymańska, 
dziękując nauczycielom i pozosta-
łym pracownikom szkoły za pracę, 
zaangażowanie i codzienny trud. 
Życzenia złożyli również przed-
stawiciele Rady Rodziców.

Podczas uroczystości upamięt-
niającej postać św. Jana Pawła 
II przypomnieliśmy sobie naj-
ważniejsze wydarzenia z życia 
papieża. Występ został dopeł-
niony piosenkami oraz scenkami 
z życia młodego Karola Wojtyły, 
a wszyscy uczestnicy spotkania 
otrzymali pamiątkowe obrazki z 
wizerunkiem św. Jana Pawła II.

Z inicjatywy dyrektor Agnieszki 
Szymańskiej i Samorządu 
Uczniowskiego zorganizowany 
został Dzień Piżamowy, podczas 
którego każda klasa zaprezento-
wała się podczas pokazu mody.

Ślubowanie klasy pierwszej 
oraz pasowanie na ucznia od 
zawsze wzbudza wiele emocji. 
W obecności dyrektor szkoły, 
wychowawcy i rodziców pierw-
szoklasiści ślubowali być dobrymi 
uczniami i godnie reprezentować 
szkołę. Po ślubowaniu uroczy-
stego pasowania na ucznia doko-
nała dyrektor Agnieszka Szymań-
ska.

13. dzień każdego miesiąca jest 
dla naszych uczniów dniem innym 
niż wszystkie. Dyrektor szkoły 
Agnieszka Szymańska stała się 
pomysłodawcą i inicjatorem akcji 
Dzień bez podręcznika. Tego dnia 
uczniowie i przedszkolaki naby-
wają wiedzę, nie używając nawet 
przez chwilę podręczników. Akcja 

ta pokazuje, że najważniejsza jest 
kreatywność i twórcze rozwiązy-
wanie problemów.

BohaterON – włącz historię! to 
ogólnopolska kampania mająca 
na celu upamiętnienie uczestni-
ków powstania warszawskiego 
oraz promocję historii Polski 
XX wieku. Nasza szkoła, po raz 
kolejny, włączyła się w te działa-
nia. Uczniowie klasy VI pod okiem 
nauczycielek języka polskiego i 
historii stworzyli album z życze-
niami do powstańców. Przedszko-
laki także stworzyli jedną zbio-
rową pracę, która została wysłana 
do powstańców. Dzięki zajęciom 
uczniowie zdobyli wiedzę na 
temat poświęcenia poprzednich 
pokoleń dla naszej Ojczyzny oraz 
mogli podziękować powstańcom 
za ich trud.

W Międzynarodowy Dzień 
Postaci z Bajek pojawiło się w 
naszej szkole wiele bajkowych 
postaci. Przedszkolaki wzięły 
udział w bajkowym spotka-
niu, podczas którego dyrektor 
Agnieszka Szymańska przekazała 
dzieciom list od czarownicy, która 
zleciła im wykonanie kilku zadań. 
Okazało się, że nasi najmłodsi bar-
dzo dobrze znają bajki i wspaniale 
radzą sobie z postawionymi przed 
nimi wyzwaniami.

W tym roku z powodu pandemii 
Narodowe Święto Niepodległości 
obchodziliśmy w zupełnie innej 
formie. Dzieci, pod kierunkiem 
Eweliny Górskiej, wyśpiewały 
piękne pieśni patriotyczne, które 
sympatycy szkoły mogli wysłu-
chać na naszym szkolnym fanpa-
ge’u.

Nasza historyczka, Kata-
rzyna Stefańska, przeprowadziła 
ponadto dwie akcje patriotyczne. 
Pierwsza z nich dotyczyła zaan-
gażowania jak największej ilości 
osób do zaśpiewania o godzinie 
12:00 hymnu Polski w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Niepodle-
gła do Hymnu!”. Nasi uczniowie 
nie tylko odśpiewali hymn, ale 
także ubrali się w patriotyczne 
stroje. Druga inicjatywa doty-
czyła udziału w konkursie „Piękna 
jest nasza Polska”. Z kolei dzieci  
z oddziałów przedszkolnych 
wzięły udział w Dniu Młodego 
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PSP w ludwikowie

Patrioty. W naszej szkole od 
samego rana królowała biel i czer-
wień za sprawą wspaniałych stro-
jów przedszkolaków. Wprowadze-
nie dzieci do tematyki odbyło się 
poprzez wyświetlenie prezentacji 
o Polsce oraz marszałku Józefie 
Piłsudskim, następnie odbył się 
pokaz mody patriotycznej, a osta-
tecznie dzieci, w obecności dyrek-
tor szkoły, złożyły kwiaty i zapa-
liły znicze przy kamieniu upa-
miętniającym porucznika Mariana 
Szachowicza.

Dzieci z oddziałów przedszkol-
nych uczestniczyły w warszta-
tach tworzenia łapaczy snów, 
które były nagrodą w plebiscycie 
Echa Dnia na Najsympatyczniej-
szą Grupę Przedszkolną. Warsz-
taty zostały przeprowadzone 
przez Madagaskar – animacje dla 
dzieci. 

Roczny kalendarz przedszkola 
pełen jest fantastycznych dat i 
dni do świętowania - wśród nich 
na szczególną uwagę zasługuje 

Dzień Pluszowego Misia. Tego 
dnia nasze przedszkolaki wyko-
nały piękne tematyczne opaski, 
wspólnie tańczyły misiowy taniec, 
mogły degustować miód. Joanna 
Sitek przygotowała dla dzieci 
zagadki i zaprosiła je do biblioteki, 
by pokazać różne książki, w któ-
rych występują misie. Na koniec 
został rozstrzygnięty konkurs pla-
styczny ,,Mój przyjaciel miś”.

Działania projektowe 
Dzieci z oddziałów przedszkol-

nych 0A, 0B i 0C biorą udział w 
ogólnopolskim projekcie eduka-
cyjnym „Idź Ty lepiej koziołeczku 
szukać swego Pacanowa”. Jego 
głównym założeniem jest wpro-
wadzenie dzieci w świat litera-
tury dziecięcej oraz promowanie 
czytelnictwa.

Kolejnym projektem edukacyj-
nym jest „Technoludek”. Jest on 
odpowiedzią na realizację jed-
nego z podstawowych kierunków 
polityki oświatowej państwa na 

rok 2020/21, a jego głównym 
celem jest wprowadzenie dziecka 
w świat technologii.

„Szkolne przygody gangu faj-
niaków” to program edukacyjny, 
w którym również uczestni-
czą dzieci najmłodsze. Zajęcia, 
podzielone na cztery tematy, 
odpowiadają żywiołom natury i 
pomagają najmłodszym zrozu-
mieć istotę przyrody.

Jak co roku, z inicjatywy dyrek-
tor Agnieszki Szymańskiej, grupa 
Prząśniczki w składzie: Małgo-
rzata Jemiołek, Beata Komorow-
ska i Bożena Zbrożyna napisała 
projekt, uzyskując dotację na jego 
realizację. Projekt pt. „Kwiaty we 
włosach” dofinansowany został 
ze środków Programu „Działaj 
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce oraz Lokalnej 
Organizacji Grantowej – Stowarzy-
szenie Centrum Młodzieży „Arka” 
w Radomiu. Jest on realizowany 

od września, głównie w szkolnej 
izbie regionalnej „Muzeum pod 
strzechą”. A polega na wzboga-
ceniu wiedzy o leczniczych wła-
ściwościach polnych kwiatów, 
ziół i zastosowaniu ich w popra-
wie odporności i zdrowia lokalnej 
społeczności, przyczyniając się 
jednocześnie do integracji mię-
dzypokoleniowej mieszkańców 
Bierwiec i okolic.

Sukces naszej uczennicy
Na koniec relacji pragniemy się 

pochwalić doskonałym osiągnię-
ciem naszej uczennicy klasy VIII 
– Mileny Rudeckiej. Jako jedyna 
uczennica z naszej szkoły awan-
sowała do etapu rejonowego 
Kuratoryjnego Konkursu z języka 
angielskiego i Kuratoryjnego 
Konkursu z języka polskiego. 
Szczerze gratulujemy Milenie i 
jej rodzicom i z niecierpliwością  
oczekujemy na wyniki.

agnieszka Szymańska
Monika Skwirowska

Rozpoczęcie nauki
Po ponad pięciu miesiącach 

przerwy w nauce stacjonar-
nej, spotkaliśmy się ponownie  
w murach naszej szkoły. 
Poprzedni rok został niestety 
zaburzony trudną sytuacją epi-
demiczną na świecie. Kształcenie 
na odległość wymusiło dostoso-
wanie się do nowego trybu, w 
którym odbywał się proces ucze-
nia się i nauczania. Nie był to sys-
tem doskonały, bo wiadomo, że 
nic nie zastąpi spotkań nauczy-
ciela i ucznia twarzą w twarz. 
Dlatego też powrót do szkoły był 
szczególnie radosny, a ładunek 
energetyczny, który ze sobą przy-
nieśliśmy – olbrzymi.

Niestety, nie dane nam było 
nacieszyć się sobą, szkołą, zaję-
ciami, ponieważ zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Edukacji 
i Nauki z dnia 23 października 
2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 już od 26 października 
na naukę zdalna przeszły klasy 
IV–VIII, zaś od 9 listopada zawie-
szone zostały zajęcia stacjonarne 
dla uczniów klas I–III (czynne są 
natomiast oddziały przedszkolne 
oraz świetlica).

Nauczanie zdalne realizowane 
jest przez platformę Office 365 
wraz z Teams. Zajęcia z uczniami 
odbywają się w czasie rzeczy-
wistym zgodnie z planem lekcji 
danego oddziału klasowego.

Mimo trudności, jakie niesie 
ze sobą nauczanie na odległość, 
zadbaliśmy o to, aby zagrożenie 
epidemiczne nie przeszkodziło 
nam w sprawnym podążaniu 
w wyznaczonym celu. Szkoła, 
mimo przejścia na tryb zdal-
nego nauczania, z powodze-
niem realizuje swoje zadania, a 
uczniowie rozwijają się, odnoszą 
sukcesy, wykazują aktywność 
w różnoraki, często zaskakujący  
nawet sposób.

Już dziś wiemy, że ten rok 
szkolny będzie z pewnością 
rokiem wyjątkowym i przyniesie 
wiele zmian. Jesteśmy w centrum 
pandemii koronawirusa SARS-
CoV-2. Musimy zmienić swoje 
dawne nawyki i zwyczaje. Ale 
wspólnie pokonamy te niedogod-
ności, które mają służyć popra-
wie bezpieczeństwa, bo najważ-
niejsze jest ZDROWIE NASZE i 
NASZYCH BLISKICH.

Jakże wymowne i prawdziwe 
mogą być dla nas w tym momen-
cie słowa Henryka Sienkiewicza: 
„Nie rzeczywistość sama, ale 
serce, z jakim ku niej przystę-
pujemy, daje rzeczom kształty i 
kolory”.

Mamy nadzieję, że zbliżający 
się rok 2021 będzie dla nas 
wszystkich bezpieczny i przy-
niesie radość ze wspólnie spę-
dzonego czasu. Wierzymy, ze od 
lutego aż do czerwca spędzimy 
go w naszej szkole – w Publicz-
nej Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Ludwikowie.

Wrzesień w świetlicy
Świetlica to miejsce, gdzie 

dzieci spędzają część swojego 
czasu zarówno przed, jak i po 
zajęciach lekcyjnych. Jest to miej-
sce, gdzie dzieci mogą się bawić, 
odpoczywać, odrabiać lekcje i 
uczestniczyć w różnego typu 
zajęciach i konkursach.

Wrzesień w świetlicy upłynął 
bardzo szybko i radośnie. Zre-
alizowaliśmy wiele tematów 
dotyczących bezpieczeństwa 
dzieci w szkole oraz w dro-
dze do i ze szkoły. Uczniowie 
wykonali sygnalizację świetlną 
oraz zapoznali się z wieloma  
znakami drogowymi.

Pogoda tej jesieni pozwalała 
nam na aktywne spędzanie wol-
nego czasu na świeżym powie-
trzu. Organizowaliśmy więc czę-
sto gry i zabawy na boisku szkol-
nym.

Zawitała również do nas Pani 
Jesień. Z tej okazji dzieci wyko-

nały przepiękne prace z liści i 
owoców jesieni. Są ozdobą naszej 
sali. Wspólnie wykonaliśmy też 
smaczny i zdrowy deser. Był to 
sorbet truskawkowy. Jak zwykle 
podczas zajęć kulinarnych dzieci 
wykazały się dużym zaangażo-
waniem.

Celebrowaliśmy także Między-
narodowy Dzień Kropki. Z tej oka-
zji uczniowie wykonali „Drzewo 
osiągnięć” – umieszczając na nim 
swoje umiejętności i talenty. 
Wiele czasu poświeciliśmy na 
analizę emocji. Dzieci wykonały 
prace plastyczne przedstawiające 
ikony i emotki oddające różne 
nastroje. Rysowały również swój 
portret przedstawiający wybraną 
przez siebie emocję. Rozma-
wialiśmy na temat życzliwości i 
uprzejmości. Dzieci wykonały pla-
katy w grupach dotyczące życzli-
wości względem innych.

Międzynarodowy 
Dzień Kropki
Od kliku lat 15 września obcho-

dzimy International Dot Day, czyli 
Międzynarodowy Dzień Kropki. 
Jest to święto kreatywności, 
odwagi i zabawy. Uczniowie, 
nauczyciele, pracownicy insty-
tucji kultury na całym świecie 
organizują tego dnia wiele dzia-

łań, które pomagają dzieciom 
odkryć talenty, poznać ich mocne 
strony i je zaprezentować. W 
naszej szkole najmłodsi ucznio-
wie od samego rana cieszyli się  
tym dniem!

15 września dołączyliśmy do 
rzeszy nauczycieli i pracowników 
edukacji, pragnących poświę-
cić czas na celebrowanie kre-
atywności i przede wszystkim  
dobrej zabawy!

Tego dnia dzieci zostały „okle-
jone” kolorowymi kropkami. 
Na zajęciach przedszkolaki 
poznały genezę święta. Uważ-
nie wysłuchały opowiadania o 
tym, jak zwyczajna kropka zmie-
niła świat małej dziewczynki 
o imieniu Vashti. Historia ta 
uświadomiła przedszkolakom, 
że każdy z nas ma jakieś ukryte  
zdolności – talent.

Tego dnia również dostrzegali-
śmy kropki tam, gdzie wcześniej 
nikt na nie zwracał uwagi. Oka-
zało się, że kropki towarzyszą 
nam w codziennym życiu: są na 
skrzydełkach biedronki, w koronie 
króla, a nawet zdobią kapelusz 
muchomora. Przedszkolaki wyko-
nały prace plastyczne z kropką 
w roli głównej. Bawiliśmy się też 
przy piosence o kropce. Tego dnia 
było kolorowo i radośnie.
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Szkolny dzwonek – witamy 
w szkole
1 września to dzień, kiedy wszy-

scy uczniowie, po wakacyjnym 
odpoczynku, wrócili do szkoły. 
Miniony rok był bardzo trudny dla 
całej społeczności szkolnej. Nauka 
zdalna na odległość spowodo-
wała, że tęsknota za szkołą była 
jeszcze większa. Dlatego wszyscy 
szczęśliwi i uśmiechnięci wrócili w 
szkolne mury.

Uczniowie przychodzący w 
małych grupach zostali przywi-
tanie przez dyrektora placówki 
– Ryszarda Dziurę, który przedsta-
wił wychowawców klas, wyjaśnił 
na czym polega reżim sanitarny 
w szkole oraz życzył samych suk-
cesów w nauce. Następnie, wraz 

z przedstawicielami uczniów  
i nauczycieli zapalono znicze pod 
Głazami Pamięci, upamiętniając 81. 
rocznicę wybuchu II wojny świato-
wej.

Sprzęt do nauki zdalnej
Do naszej szkoły dzięki Mini-

sterstwu Cyfryzacji w ramach pro-
gramu „Zdalna szkoła” trafił sprzęt 
niezbędny w edukacji na odległość. 
Otrzymaliśmy 9 laptopów, które 
będą służyły uczniom i pracowni-
kom szkoły. W imieniu społeczności 
szkolnej serdecznie dziękujemy.

Narodowe Czytanie
Narodowe Czytanie jest dosko-

nałą okazją, aby uczniowie docenili 
wartość czytania oraz spotkali się 
ze sztandarowymi pozycjami litera-

tury polskiej. My również jako pro-
pagatorzy mowy polskiej kolejny 
raz włączyliśmy się w tę akcję, 
by poznać twórczość Juliusza Sło-
wackiego. Wychodząc naprzeciw 
inicjatywie Pary Prezydenckiej, z 
uwzględnieniem reżimu sanitar-
nego, czytaliśmy fragmenty „Bal-
ladyny” w klasach IV–VIII w ramach 
lekcji języka polskiego. W tym roku 
postanowiliśmy postawić na słowo 
„czytanie”, podkreślić je i zaakcen-
tować. Naszym celem było, aby 
uczniowie jak najpełniej mogli prze-
żyć treść czytanych przez nich frag-
mentów. Oprócz tradycyjnego czy-
tania z podziałem na role, z książką 
w ręku, wykorzystaliśmy także 
nowoczesną technologię. Tekst 
dramatu był wyświetlany na tabli-
cach multimedialnych, dzięki czemu 
był widoczny dla wszystkich, nie 
tylko czytających. Uczniowie bardzo 
żywo reagowali na treść dramatu. 
Każdy mógł również ostemplować 

swój egzemplarz pamiątkową pie-
częcią, którą otrzymaliśmy z Kan-
celarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. W ten sposób nasza szkoła 
dołączyła do pokaźnej liczby miejsc, 
które podjęły się uczestnictwa w 

PSP w Jedlance

Światowy Dzień 
Pluszowego Misia
W dniu 25 listopada 2020 roku 

dzieci z oddziałów przedszkol-
nych uczestniczyły w obchodach 
Światowego Dnia Pluszowego 
Misia.

Do święta przedszkolaki przy-
gotowywały się od kilku dni. 
Mimo coraz nowocześniejszych 
zabawek, moda na misie nie 
przemija. Dzieci wraz z rodzi-
cami wykonały piękne prace pla-
styczne, które zostały zamiesz-
czone na wystawie. Podczas 
całego dnia dzieciom towarzy-
szył ich ulubiony pluszak. Tego 
dnia dzieci tańczyły , śpiewały 
piosenki, słuchały wierszy i 
opowiadań o misiach. Wszyscy 
doskonale bawili się w towarzy-
stwie pluszowego przyjaciela.

Nowe wyposażenie pra-
cowni i pomoce dydaktyczne

W roku szkolnym 2019/2020 
nasza szkoła napisała projekt 
i otrzymała dofinansowanie w 
kwocie 75.000,00 zł z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej, 
zgodnie z kryterium V podziału 
rezerwy części oświatowej sub-
wencji ogólnej na wyposażenie 
w pomoce dydaktyczne nie-
zbędne do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów 
przyrodniczych w publicznych 
szkołach podstawowych.

Dzięki przystąpieniu do pro-
jektu uczniowie będą zdoby-
wali wiadomości i umiejętności 
wykorzystując najnowocze-
śniejsze pomoce dydaktyczne, 
w tym m.in. monitor interak-
tywny insGraf DIGITAL75, dwa 
zestawy multimedialne, roboty 
Photon EDU wraz z tabletami do 
fizyki, chemii, geografii i biologii, 
mikroskopy cyfrowe, modułowe 
pracownie – moduł woda, ener-
gia, ekologia, powietrze, interak-
tywne plansze, mapy ścienne, 
mikroskopy cyfrowe Celestron, 
biurko laboratoryjne mobilne, 
zestawy LEGO Education z opro-
gramowaniem, zestawy szkiele-
tów, preparatów, odczynników  
i wiele innych.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, 
społeczność uczniowska skła-

dają serdeczne podziękowania 
Kamilowi Dziewierzowi, wójtowi 
gminy Jedlińsk za wyposażenie 
nowej pracowni komputerowej 
liczącej 10 stanowisk kompute-
rowych, w skład których wcho-
dzą: jednostki centralne, wraz 
z oprogramowaniem i pakietem 
Office, monitory, klawiatury  
i myszki. Dziękujemy bardzo.

W pełni wyposażone pra-
cownie „oczekują” na przybycie 
naszych uczniów.

Święto Patrona Szkoły
Tegoroczny Dzień Papie-

ski miał charakter wyjątkowy. 
Przede wszystkim dlatego, że 
odbywał się w okresie pandemii 
koronawirusa, ale również dla-
tego, że obchodzimy go w roku 
100. rocznicy urodzin Jana Pawła 
II. Hasło Dnia Papieskiego 2020 
to „Totus Tuus”.

My, nauczyciele szkoły, któ-
rej patronem jest nasz wielki 
rodak wspominaliśmy z uczniami 
dzień 16 października 1978 
r. i moment, kiedy usłyszeli-
śmy „Habemus papam – mamy 
papieża”.

Polak papieżem! Jak mówi abp 
senior Nowak, wtedy nie wie-
dzieliśmy jeszcze, z jak wielkim 
człowiekiem mamy do czynie-
nia: „Po raz pierwszy w historii 
mamy Ojca Świętego z Pol-
ski. Dodatkowo tak wielkiego, 
wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, 
ale teraz można go nazwać  
Wielkim Świętym”.

Hasło tegorocznego Dnia 
Papieskiego „Totus Tuus” jest 
blisko związane z Janem Pawłem 
II. Karol Wojtyła, będąc jeszcze 
księdzem wybrał to hasło na 
swoje biskupie zawołanie. Towa-
rzyszyło mu ono aż do śmierci. 
„Totus Tuus” oznacza „Cały 
twój” i odnosi się do zawierzenia  
Bogu przez Maryję.

Święto Niepodległości
Szczególna sytuacja, w jakiej 

się znaleźliśmy nie pozwoliła 
nam w sposób tradycyjny świę-
tować odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Po raz pierwszy 
nie było uroczystej akademii. Ale 
to absolutnie nie oznacza, że nie 

było świętowania i że nie było 
uroczyście. Otóż było! Wycho-
wawcy zadbali o odpowied-
nią atmosferę i zorganizowali 
zajęcia poświęcone tej wielkiej 
rocznicy. Uczniowie, zjedno-
czeni tym razem w przestrzeni 
wirtualnej uczestniczyli między 
innymi w klasowych minifesti-
walach piosenek patriotycznych 
i żołnierskich.

Szczególnego znaczenia 
nabrała w tegorocznej sytuacji 
myśl Oskara Kolberga: „Naród, 
który przestaje śpiewać, prze-
staje istnieć”. Tą myślą zachęcali-
śmy uczniów, by mimo wszystko 
ideę wspólnego, patriotycz-
nego śpiewania kontynuować. 
Bo tak jak przed laty, tak i dziś 
pieśni patriotyczne dźwigają z 
rezygnacji, dają radość, moc i 
nadzieję, dlatego powinniśmy 
je znać i śpiewać, zwłaszcza w 
tych trudnych czasach. Śpiewa-
liśmy zatem razem na zajęciach 
z wychowawcami. Pewnie pod-
śpiewywali też razem z nami 
domownicy naszych uczniów, 
którzy pewne niejednokrot-
nie są mimowolnymi słucha-
czami naszych dialogów. Mamy 
nadzieję, że te wesołe piosenki 
w wykonaniu uczniów i nauczy-
cieli naszej szkoły połączyły nas 
wszystkich i wywołały uśmiech 
na niejednej twarzy. To kolejny 
dowód na to, że pomimo trud-
nej sytuacji potrafimy się zjed-
noczyć i wspólnie podtrzymy-
wać najpiękniejsze narodowe  
tradycje.

Mikołajki
Inaczej niż co roku obeszliśmy 

też kasowe Mikołajki. Mikołajki 
to czas utożsamiany z dawaniem 
i otrzymywaniem prezentów. 
Zwykle w szkole dzieci wymie-
niały się upominkami. Jasne, 
że było magicznie. Zadbaliśmy, 
by w tym roku nie było gorzej. 
Było po prostu inaczej. Może  
nawet lepiej…

Ponieważ nie było możliwości, 
aby obdarowywać się material-
nymi, kupionymi prezentami, 
wychowawcy zaproponowali 
uczniom, aby zastanowili się nad 
alternatywami. W trakcie zajęć 
z wychowawcą uczniowie robili 
sobie niespodzianki. Wysyłali 
sobie piosenki z dedykacjami, 
wiersze, składali nieszablonowe 
życzenia. Znalazł się czas i oko-
liczność, żeby się przeprosić. 
Było miło, były emocje i wzru-
szenia. Okazało się, że pomimo, 
że czasem może się wydawać, 
że rzeczy materialne są w życiu 
wielu osób najważniejsze, to  
w ogólnym rozra-
chunku doświadczenia  
zawsze wygrywają.

„Nic materialnego samo  
w sobie nie ma wartości, oprócz 
obietnicy szczęścia jaką niesie. 
Dlatego zamiast przedmiotów, 
powinniśmy raczej kolekcjono-
wać przeżycia.” – to nasze przesła-
nie na nadchodzący czas. Dłużej 
pamiętamy o świetnej kolacji w 
gronie najbliższych, niż o naszym 
ostatnim modelu telefonu.

Beata Nowak
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„Narodowym Czytaniu”. Koordynator 
akcji – Anna Paszkiewicz.

Sprzątanie Świata 2020
Po raz kolejny włączyliśmy się 

w działania na rzecz ochrony ota-
czającej nas przyrody biorąc udział 
w cyklicznej akcji, której koordyna-
torem jest Fundacja Nasza Ziemia. 
Tegoroczne sprzątanie znacznie róż-
niło się od tego w latach ubiegłych, 
a to za sprawą pandemii COVID-
19, która zmusiła nas do podjęcia 
bardziej restrykcyjnych zasad – ze 
względów bezpieczeństwa odbyło 
się tylko w najbliższej okolicy szkoły, 
w małych grupach. Oczywiście, nie 
zabrakło zajęć o charakterze proeko-
logicznym, promujących selektywną 
zbiórkę i recykling. W tym roku 
hasło akcji to: „Plastik? Rezygnuję. 
Redukuję. Segreguję”, dlatego też 
szczególną uwagę poświęciliśmy 
tworzywom sztucznym. Uznaliśmy, 
że równie ważną sprawą, jak nie 
śmiecenie i sprzątanie jest zmiana 
naszych indywidualnych nawyków 
na te bardziej przyjazne środowi-
sku: świadome zakupy, rezygnacja z 
jednorazowych opakowań plastiko-
wych, stosowanie w życiu codzien-
nym zasad filozofii Zero Waste (brak 
marnowania, zero odpadów).

Zachęcaliśmy rodziców i opie-
kunów, aby wraz z dziećmi włą-
czyli się do akcji Sprzątania 
Świata w swoim najbliższym oto-
czeniu. Wspólnie zadbaliśmy o 
nasze otoczenie. Odpowiedzialną  
była M. Kosno.

Czytamy na głos
29 września to dzień urodzin 

Janiny Porazińskiej, autorki książek 
dla dzieci i młodzieży. To również 
Dzień Głośnego Czytania. Został 
ustanowiony z inicjatywy Polskiej 
Izby Książki w 2001 r.

Głównym celem akcji jest promo-
wanie czytelnictwa i zachęcanie 
do głośnego czytania i obcowania z 
książką. Ten dzień w naszej szkole 
był okazją do przypomnienia, jak 
ważne jest czytanie dzieciom na 
głos i ile niesie ze sobą korzyści. 
Czytaliśmy na głos w ramach języka 
polskiego, starsi czytali młodszym, 
dzieci dorosłym. Mamy nadzieję, że 
tego rodzaju akcje przyczynią się do 
promowania czytania dzieciom oraz 
do kształtowania wśród uczniów 
postawy czytelniczej. Jest to niezwy-
kle ważne dla prawidłowego rozwoju 
dziecka i tworzenia więzi emocjo-
nalnej z najbliższymi. Wspólne czy-
tanie jest formą mądrego kontaktu 
z dzieckiem i doskonałą metodą 
wychowawczą. Czytanie na głos sty-
muluje rozwój, rozwija wyobraźnię 
dzieci oraz wzbogaca ich słownic-
two. Uczy myślenia, poprawia kon-
centrację, poszerza wiedzę i pomaga 
odnieść sukcesy w szkole. Koordyna-
torem akcji była A. Paszkiewicz.

Pasowanie na przedszkolaka
Dzień 2 października na długo 

pozostanie w pamięci dzieci oraz 
rodziców z naszych oddziałów 
przedszkolnych. To właśnie w tym 
dniu odbyła się ich pierwsza ważna 
uroczystość. Dyrektor R. Dziura 
uroczyście powitał zgromadzonych 
gości, po czym zaprosił do części 
artystycznej, w której najmłodsi 
zaprezentowali swoje umiejętności 
– dając tym samym dowód jak dużo 
potrafią. Były wiersze piosenki i 

tańce. Po występach dzieci złożyły 
przysięgę przed sztandarem szkoły. 
Następnie dyrektor dokonał uroczy-
stego pasowania „magicznym ołów-
kiem”. Dzieci otrzymały dyplomy 
oraz upominki. Ten dzień na pewno 
pozostanie długo w pamięci dzieci, 
rodziców oraz nauczycieli.

Odpowiedzialne za uroczystość 
były K. Ziółek i K. Paduszek.

Samorządność w szkole
Zajmuje ona ważne miejsce w 

życiu naszej szkoły. Rozwijając 
samorządność wśród dzieci roz-
wijamy wiedzę i umiejętności nie-
zbędne do kształtowania postaw 
obywatelskich i demokratycznych. 
Uczymy odpowiedzialności za roz-
wój wspólnoty, aktywności pozwa-
lającej świadomie kształtować 
otoczenie, a także umiejętności 
współpracy i szukania porozumie-
nia w zespole. Istotnym wydaje się 
nam również nauka szacunku dla 
odmienności przekonań i szeroko 
rozumianej otwartości. W naszej 
działalności uświadamiamy dzie-
ciom, że funkcjonujemy w złożonych 
społecznościach – klasy, szkoły, wsi, 
gminy, powiatu..., którymi rządzą 
pewne reguły, które warto rozumieć 
i znać. Ten rodzaj działalności dzieci 
stanowi istotny element współ-
czesnej szkoły, a w konsekwencji 
modelowania mądrego, wrażliwego 
społecznie, światłego i świadomego 
społeczeństwa obywatelskiego.

Jedną z aktywności tego działa-
nia są wybory do SU. W tym roku 
szkolnym zaszczytną funkcję prze-
wodniczącej szkoły będzie sprawo-
wać uczennica kl. VIII M. Jurczak. W 
wyborach, które odbyły się z zacho-
waniem zasad sanitarnych zdobyła 
największą liczbę głosów spośród 
trójki kandydatów. Zastępcą prze-
wodniczącej został K. Skałbania z kl. 
VI, a skarbnikiem SU A. Malinowska 
z kl. VII. Wszystkim serdecznie gra-
tulujemy!

Głosowaniu towarzyszył wybór 
szkolnego rzecznika praw ucznia. 
Funkcja ta powierzona została A. 
Lipiec.

Światowy Dzień 
tabliczki Mnożenia
Matematyczna akcja edukacyjna 

odbywa się każdego roku w pierw-
szy piątek października. Celem jest 
propagowanie zabawowej formy 
nauczania-uczenia się matematyki. 
Ma ona zachęcić do przypomnie-
nia sobie tabliczki mnożenia w 
przyjemny, niecodzienny sposób.  
W takim dniu sprawdzamy wza-
jemnie naszą znajomość tabliczki 
mnożenia. I zapewne wszyscy zdaja 
sobie z tego sprawę, że jej znajo-
mość jest nieodzowna i konieczna 
do wielu działań praktycznych w 

życiu codziennym. Ze względu na 
reżim sanitarny, przeprowadziliśmy 
konkursy wewnętrzne w klasach 
IV–VIII. Mistrzem w tej edycji okazał 
się uczeń klasy VII –B. Wus, który 
odpowiedział pisemnie na 56 pytań, 
 z zakresu znajomości tabliczki mno-
żenia, w czasie 2 minut i 58 sekund. 
Akcję przeprowadziła B. Michalska.

Dzień edukacji Narodowej
13 października odbyła się uro-

czysta akademia upamiętniająca 
Dzień Edukacji Narodowej. Ucznio-
wie dziękowali nauczycielom za 
trud, jaki wkładają w ich naukę. Uro-
czystość rozpoczęła się od przemó-
wienia dyrektora szkoły, który przy-
witał wszystkich nauczycieli oraz 
pracowników szkoły. Następnie wrę-
czył pracownikom oświaty nagrody. 
Samorząd Uczniowski podziękował 
za trud edukacji. Kulminacyjnym 
punktem akademii był występ arty-
styczny klas VII i VIII. Za akademię 
odpowiedzialne były: A. Lipiec i E. 
Lipiec.

Święto pierwszaków
16 października w naszej szkole 

odbyła się uroczystość ślubowania. 
Na początku dzieci wspaniale zapre-
zentowały swoje umiejętności recy-
tatorskie i muzyczne. Po części arty-
stycznej, przed sztandarem szkoły 
pierwszacy ślubowali być dobrymi 
Polakami, godnie reprezentować 
swoją szkołę oraz swym zachowa-
niem sprawiać radość rodzicom i 
nauczycielom. Następnie dyrektor 
R. Dziura dokonał symbolicznego 
pasowania na ucznia, a także złożył 
uczniom życzenia z okazji tak waż-
nego wydarzenia i wręczył im pierw-
szy w życiu dokument – legitymację 
szkolną. Z rąk wychowawczyni B. 
Sobstyl uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy. Rada Rodziców przy-
gotowała dla dzieci małe niespo-
dzianki. Również rodzice nie zapo-
mnieli o święcie swoich pociech. 
Przygotowali dla dzieci prezenty.Ten 
dzień był bardzo uroczysty i długo 
pozostanie w pamięci uczniów.

Wspominamy…
22 października jest w całej 

Polsce dniem liturgicznego wspo-
mnienia św. Jana Pawła II. Tego 
dnia, jak co roku, odbył się w naszej 
szkole Dzień Papieski, podczas 
którego wspominaliśmy osobę i 
życie naszego wielkiego rodaka, 
Karola Wojtyły. Uczniowie klas I–VIII  
w czasie apelu wysłuchali kil-
kuminutowego nagrania wideo,  
w którym młodzież oazowa przy-
woływała poszczególne wydarzenia  
z życiorysu Papieża Polaka.

Następnie uczniowie klas star-
szych i nauczyciele wzięli udział  
w teście on-line zorganizowanym 

w aplikacji Kahoot! Zawierał on kil-
kanaście pytań ułożonych do treści, 
z którymi mogliśmy zapoznać się 
w czasie odtworzonego wcześniej 
nagrania. Test przebiegł w gorącej 
atmosferze, która udzieliła się także 
naszym najmłodszym uczniom – 
żywo dopingującym swoich star-
szych kolegów. Zabawę wygrały  
A. Bińkowska i A. Paszkiewicz, które 
wypełniły test, zdobywając najwięk-
szą liczbę punktów.

Na zakończenie wszyscy wspól-
nie odśpiewaliśmy dwie zwrotki 
„Barki” – ulubionej piosenki św. Jana 
Pawła II. Uroczystość zorganizował 
ks. D. Karaś.

Konkursy szkolne
Pierwszym z nich był konkurs 

różańcowy na najlepszy, samodziel-
nie przygotowany różaniec. Pomy-
słów było bardzo wiele. Na naszej 
szkolnej wystawie mogliśmy zoba-
czyć różańce przygotowane przez 
uczniów z drutu, koralików, kapsli, 
piłeczek, czy też nawet smakowite 
różańce z żelków, cukierków i pop-
cornu, które trzeba było powiesić bar-
dzo wysoko, żeby mogły dotrwać do 
rozstrzygnięcia konkursu. Nagrody 
w tym konkursie zdobyli: w kategorii 
klas 0–III: I miejsce – B. Urbański, kl. I, 
N. Majak, kl. III; II miejsce – I. Wrona, 
kl. I, M. Więckowska, kl. I; III miejsce 
– O. Pacała, kl. I, Wiktoria Socha, kl. I; 
wyróżnienie – K. Chojnacki, kl. „0”, M. 
Kucharczyk, kl. I, I. Korzeniowski, kl. 
I, M. Michalak, kl. I; w kategorii klas 
IV–VIII: I miejsce – J. Urbański, kl. VII; 
II miejsce – N. Walczak, kl. IV; III miej-
sce – B. Górnik, kl. V; wyróżnienie – J. 
Rudecka, kl. IV.

Nasza szkoła stawia na nowo-
czesne technologie. Dlatego też 
20 października starsi uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział w dwóch 
konkursach zorganizowanych w apli-
kacji MS Teams. Pierwszym z nich 
był konkurs biblijny dla klasy V i VI, 
w którym uczniowie musieli wyka-
zać się znajomością sigli biblijnych 
i umiejętnością wyszukiwania frag-
mentów Pisma Świętego.

Zwycięzcami tego konkursu byli: I 
miejsce – T. Chojnacka, kl. V; II miej-
sce – K. Kopycki, kl. V; III miejsce – K. 
Skałbania, kl. VI.

Drugim konkursem internetowym 
był konkurs papieski dla klasy VII i 
VIII. Polegał on na obejrzeniu pół-
godzinnego filmu dokumentalnego 
poświęconego życia św. Jana Pawła 
II i wypełnieniu testu on-line doty-
czącego treści nagrania. W konkursie 
tym wygrali: I miejsce – L. Małek, kl. 
VIII; II miejsce – Roksana Adamczyk, 
kl. VII; III miejsce – W. Zakrzewska, kl. 
VIII.

Wszystkim zwycięzcom i biorącym 
udział serdecznie gratulujemy! Ks. D. 
Karaś

Szkoła: Baczność!
W dniu 10 listopada 2020 roku, 

o godzinie 11:11, w przeddzień 
Narodowego Święta Niepodległo-
ści, wzięliśmy udział w kolejnej 
edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” 
i odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrow-
skiego”. W tym roku ze względu na 
ograniczenia związane ze stanem 
epidemiologicznym, uczniowie wraz 
z nauczycielami i rodzicami, hymn 
państwowy zaśpiewali w klasach 
wirtualnych na Teamsach lub samo-
dzielnie w domu. Jest to wspaniała 
lekcja patriotyzmu, która w nama-
calny sposób uczy dzieci zachowań 
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Powrót do szkoły
1 września 2020 r. uczniowie, 

rodzice i nauczyciele Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Batalionów 
Chłopskich w Starych Zawadach 
mszą świętą uroczyście rozpoczęli 
nowy rok szkolny. Następnie odbył 
się apel w sali gimnastycznej.

Po wprowadzeniu sztandaru i 
odśpiewaniu hymnu państwowego 
oraz hymnu szkoły, uroczystego 
rozpoczęcia roku szkolnego dokonał 
dyrektor Roman Wójcik. Przywitał 
pracowników szkoły oraz uczniów, 
życząc im wielu sukcesów eduka-
cyjnych. Dyrektor przypomniała też 
o tragicznych wydarzeniach z 1 
września 1939 r., kiedy to młodzież 
nie mogła rozpocząć kolejnego roku 
szkolnego. Uczniowie i pracownicy 
szkoły uczcili minutą ciszy wszyst-
kich poległych bohaterów walczą-
cych o wolną Polskę. Po części oficjal-
nej uczniowie przeszli z wychowaw-
cami do klas. Tam zostali zapoznani z 
procedurami funkcjonowania szkoły. 
Był to wspaniały dzień, ponieważ po 
tak długiej przerwie, nareszcie mogli-
śmy się spotkać.

Narodowe Czytanie
Jak co roku nasza szkoła wzięła 

aktywny udział w akcji Narodowe 
Czytanie. Lekturą tegorocznej edycji 
była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. 
W tym roku zrezygnowaliśmy z apelu. 
W zamian przygotowaliśmy film, który 
dokumentuje „czytanie” w poszcze-
gólnych klasach. Każdy uczeń otrzy-
mał także pamiątkową pieczątkę.

SadziMy las
18 września odbyła się akcja 

„SadziMy Las”. Lasy Państwowe 
przygotowały do rozdania aż milion 
młodych drzewek. W akcji uczestni-
czyła również Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Radomiu. To 
już druga edycja akcji. Nasza szkoła 
również wzięła w niej udział. Posa-

dziliśmy wiele drzew, które wspa-
niale wpisują się w krajobraz naszej 
szkoły.

Czyściochowe przedszkole
W ubiegłym roku szkolnym 

oddziały przedszkolne z naszej 
szkoły wzięły udział w projekcie 
„Czyściochowe Przedszkole”. W 
nagrodę otrzymaliśmy dwie karty 
podarunkowe w kwocie 500 zł do 
zrealizowania w drogerii Rossman. 
Za te pieniądze zostały zakupione 
środki czystości i artykuły higie-
niczne, których w czasach pandemii 
nigdy za wiele.

Ogólnopolski
Dzień Przedszkolaka
20 września to ważna data 

dla wszystkich przedszkolaków  
w całej Polsce. Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka to święto ustano-
wione, by podkreślić wagę eduka-
cji przedszkolnej w rozwoju dzieci. 
Najmłodsi zostali zaproszeni do 
wspólnej zabawy i udziału w kon-
kursach przygotowanych przez 
wychowawczynie. Przedszkolaki 
rzucały kółkami do celu, chodziły z 
chochlą z piłką miedzy pachołkami, 
uczestniczyły w zabawach z wyko-
rzystaniem balonów, chodziły na 
czworakach, śpiewały przedszkolne 

piosenki i tańczyły. Ponadto pusz-
czały na boisku balony z napisanymi 
życzeniami, a w fotobudce robiły 
sobie pamiątkowe zdjęcia. Radość, 
śmiech i głośny doping uczestników 
świadczyły o wspaniałej zabawie. 
Dyrektor Roman Wójcik wręczył 
dzieciom dyplomy i prezenty.

Ślubujemy!
21 września w naszej szkole 

odbyło się ślubowanie uczniów klasy 
pierwszej. Uroczystość ta w tym 
roku odbyła się w mniejszym gronie, 
z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Dzieci pod opieką wychowawczyni 
przygotowały piękny program arty-
styczny. Zaprezentowały swoje 
talenty, recytując wiersze i śpiewa-
jąc piosenki. Następnie w niezwykle 
podniosłej atmosferze ślubowali być 
dobrymi Polakami, godnie reprezen-
tować swoją szkołę, a swym zacho-
waniem sprawiać radość rodzicom i 
nauczycielom. Po złożeniu ślubowa-
nia dyrektor Roman Wójcik dokonał 
pasowania, a następnie uczniowie 
złożyli symboliczny podpis „odcisk 
kciuka” do Kroniki Szkoły. Zgodnie 
z tradycją szkoły posadzili także 
krzew ozdobny na placu szkol-
nym. Na koniec dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy, kuferki ze 
słodyczami oraz okolicznościowy  

znaczek w formie przypinki.

europejski Dzień Języków
26 września obchodzony jest 

Europejski Dzień Języków ustano-
wiony z inicjatywy Rady Europy. 
Jego celem jest zachęcenie Euro-
pejczyków do nauki języków obcych 
oraz propagowanie zalet różnorod-
ności językowej. Uczniowie naszej 
szkoły także wzięli udział w obcho-
dach. Podjęli próbę wykonania 10 
zadań z „Podręcznika zadań języ-
kowych Tajnego Agenta”. Uczyli się 
mówić „Cześć” w wielu europejskich 
językach, słuchali piosenek w róż-
nych językach, powtarzali łamańce 
językowe oraz nagrali filmiki w 
języku angielskim. Na korytarzu 
została przygotowana tablica zwią-
zana z obchodami EDJ.

Powiatowy turniej 
Wiedzy o BRD
9 października odbyła się XXII 

edycja Powiatowego Turnieju Wie-
dzy o Bezpieczeństwie Ruchu Dro-
gowego „Bezpieczne Drogi Rado-
mia”. Zawodnicy musieli pokonać 
elementy na rowerowym torze prze-
szkód oraz napisać test wiedzy. Ze 
względów bezpieczeństwa konku-
rencje zostały przeprowadzone na 
powietrzu. Naszą szkołę reprezen-
towała drużyna w składzie: Kata-
rzyna Gutowska, Katarzyna Krako-
wiak, Wiktoria Wierzbicka. Dziew-
częta bardzo dobrze przejechały 
rowerowy tor przeszkód. Puchary, 
dyplomy i nagrody wręczali Marcin 
Ciężkowski – dyrektor Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Radomiu oraz Elżbieta Sobkowiak 
– dyrektor Młodzieżowego Domu 
Kultury w Radomiu.

Narodowe 
Święto Niepodległości
Obchody rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości wyglą-
dały w tym roku zupełnie inaczej. 
Pomimo pandemii dyrektor szkoły 
Roman Wójcik, odświętnie ubrane 
dzieci z oddziałów przedszkolnych, 

godnych Polaka.
Dziękujemy rodzicom, którzy ten 

wyjątkowy moment upamiętnili na 
zdjęciach.

Odpowiedzialną za przebieg tego 
wydarzenia była nauczycielka histo-
rii A. Lipiec.

Mamy swoje prawa!
Każdemu dziecku, niezależnie od 

koloru skóry, wyznania czy pocho-
dzenia, przysługują takie same 
prawa – prawa dziecka. Najważniej-
szym dokumentem dotyczącym 
praw dziecka jest Konwencja o pra-
wach dziecka uchwalona w 1989 
roku przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
i ratyfikowana przez Polskę w 1991 
roku.

Polska może poszczycić się 
bogatą tradycją związaną z promo-
waniem praw dziecka, począwszy od 
postaci Janusza Korczaka, cenionego 
na świecie działacza na rzecz god-
nego traktowania dzieci, po Ludwika 
Rajchmana, pomysłodawcę stwo-
rzenia międzynarodowej organizacji 
działającej na rzecz dzieci – UNICEF.

Polska była również inicjatorem 
powstania Konwencji o prawach 

dziecka, gdyż przedłożyła Komisji 
Praw Człowieka ONZ jej pierw-
szy projekt. O tym, jak ważne są w 
naszym kraju prawa dziecka świad-
czy również fakt, iż zostały one 
uwzględnione w Konstytucji Rzecz-
pospolitej Polskiej.

Aktywności zostały przeprowa-
dzone zdalnie przez wychowawców 
na Teamsach.

Dzień Pluszowego Misia
W oddziale przedszkolnym 

„Motylki” obchodziły uroczyście 
Dzień Pluszowego Misia – ulubieńca 
każdego dziecka. Dzieci wspólnie 
wyklejały misie oraz kolorowały 
Misia Puchatka. Maluszki tańczyły 
do piosenki „Jadą, jadą misie” poprze-
bierane w samodzielnie wykonane 
maski z wizerunkiem niedźwiadka.

Swobodna ekspresja muzyczna 
towarzyszyła dzieciom przez cały 
dzień. Zabawy przeprowadziła M. 
Michalska.

Piękno wyrażone słowem
W oddziale przedszkolnym „Bie-

dronki” odbył się przegląd poezji 
patriotycznej. Głównym celem było 
kształtowanie u dzieci postaw 

patriotycznych poprzez rozwijanie 
w nich poczucia przynależności 
społecznej, budzenie świadomo-
ści narodowej, poznanie znaczenia 
słowa Ojczyzna, rozwijanie zaintere-
sowania pięknem polskiej literatury i 
kształtowanie wrażliwości na piękno 
języka ojczystego.

Konkurs przeprowadziły  
K. Rdzanek i K. Paduszek.

Remont przedszkola zakończony
Dzieci z najmłodszej grupy przed-

szkolnej „Motylki” wraz ze swoimi 
opiekunkami, Przewodniczącą SU – 
M. Jurczak i opiekunem T. Ostrkiem 
oraz dyrektorem szkoły Ryszardem 
Dziurą oficjalnie otworzyli wyremon-
towany oddział.

Zakres remontu obejmował: 
budowę nowych łazienek, grun-
towny remont sali wraz z wymianą 
posadzek i CO. Zostało stworzone 
również zaplecze dla pań dbają-
cych o porządek. Remont objął 
także szatnię najmłodszych oraz 
bibliotekę szkolną. Dziękujemy 
wójtowi Kamilowi Dziewierzowi  
i radnym gminy Jedlińsk.

Paczki, prezenty, upominki

Mikołajki tak bardzo lubiane 
przez wszystkie dzieci i nie tylko… 
Ze względu na sytuację epidemio-
logiczną i brak możliwości bezpo-
średniego kontaktu z rówieśnikami 
chcieliśmy, aby ten dzień był równie 
wyjątkowy. I taki był …

Podtrzymując mikołajkową tra-
dycję, 4 grudnia do naszej szkoły 
zawitał Święty Mikołaj. Odwiedził 
klasę VIII, odbywającą konsultacje w 
szkole, oddziały przedszkolne „Bie-
dronki” i „Motylki”, a także połączył 
się z dziećmi zdalnie. Uczniowie z kl. 
IV i V podczas zajęć zdalnych miały 
czerwone czapeczki, kto chciał prze-
brał się również za św. Mikołaja.

Przypomnieliśmy legendę, poroz-
mawialiśmy o tym, dlaczego dzień 6 
grudnia nazywamy mikołajkami, jak 
również skąd wziął się zwyczaj roz-
dawania prezentów. Były zagadki, 
rebusy, kalambury przygotowane 
przez uczniów i wiele interaktyw-
nych zadań związanych z tym wyjąt-
kowym dniem. Życzmy sobie, aby w 
następnym roku – Mikołaj zawitał już 
w klasie szkolnej…

Ryszard Dziura
anna Paszkiewicz

PSP w Starych zawadach
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Bezpieczeństwo 
przede wszystkim
Inauguracja nowego roku szkol-

nego, w trosce o bezpieczeństwo 
dzieci i pracowników szkoły odbyła 
się zgodnie z zaleceniami MEN, GIS  
i MZ. Przygotowując się do rozpo-
częcia zajęć stacjonarnych, poczy-
niono szereg działań, w tym remon-
towych, poprawiających estetykę  
i bezpieczeństwo budynku i terenu 
przyszkolnego. Przed szkołą został 
zamontowany maszt, jako wyraz 
postawy patriotyzmu całej społecz-
ności szkolnej. Od września trwały 
również prace remontowe zwią-
zane z budową parkingu wzdłuż 
ogrodzenia szkolnego. W związku z 
poprawą bezpieczeństwa naszych 
uczniów dyrektor Justyna Turzyńska 
podjęła decyzję o zamontowaniu 
furtki, aby umożliwić swobodne i 
bezpieczne wejście do szkoły. Nie 
byłoby to możliwe bez wsparcia 
przedstawicieli naszej lokalnej spo-
łeczności: Marcina Drewnowskiego, 
Małgorzaty Smyrdy, Zbigniewa Guta, 
Jana Guta, Jarosława Smyrdy, Firmy 
„Łuk – Bruk” i „Sławex – Bruk” oraz 
Firmy Roboty Inżynieryjno-Drogowe  
w Grójcu.

Jak co roku w szkole odbył się tre-
ning próbnej ewakuacji przeprowa-
dzony we współpracy z funkcjona-
riuszami Państwowej Straży Pożar-
nej, Komisariatem Policji w Jedlińsku 
i Ochotniczą Strażą Pożarną w Jedliń-
sku. Celem ćwiczeń było oswojenie 
z sytuacją zagrożenia oraz kształto-
wanie umiejętności odpowiedniego 
postępowania w razie pożaru. Spo-
tkanie na boisku stało się też oka-
zją do krótkiej prelekcji dzielnicowej 
– st. sierż. Dagmary Komorowskiej na 
temat bezpiecznych zachowań na 

drodze oraz konieczności noszenia 
elementów odblaskowych. Dyrektor 
szkoły przypomniała także o zasa-
dach bezpieczeństwa na terenie 
szkoły w czasie epidemii COVID-19.  
W połowie listopada nastąpiło uro-
czyste otwarcie wyremontowanego 
odcinka drogi oraz zatoki parkin-
gowej wzdłuż ogrodzenia szkoły. Z 
pewnością inwestycja ta wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa wszyst-
kich uczniów. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim, którzy dołożyli 
starań i przyczynili się do realizacji 
tej wyczekiwanej inwestycji: Kami-
lowi Dziewierzowi – wójtowi gminy 
Jedlińsk, Waldemarowi Trelce – sta-
roście radomskiemu, radzie powiatu 
radomskiego oraz radzie gminy 
Jedlińsk.

Czytanie i wychowanie
O korzyściach wynikających z czy-

tania nie trzeba przypominać. Dla-
tego w szkole podejmuje się wiele 
działań rozwijających i promujących 
czytelnictwo. Na początku września 
uczniowie i dyrektor szkoły czytali 
z podziałem na role fragmenty dra-
matu pt. „Balladyna” Słowackiego 
w ramach Narodowego Czytania. 
Oddziały przedszkolne przystą-
piły do ogólnopolskiej akcji „Mały 
Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.  
W ramach niej wychowawczynie  
i rodzice czytają dzieciom książki, a 
tym samym przekazują im miłość 
do literatury i czytania. Natomiast 
uczniowie klas 1–3 pilnie realizują 
zadania w ramach projektu „Czytam 
z klasą. Lekturki spod chmurki”. Na 
koniec września uczniowie z klas 
najmłodszych wzięli udział w Ogól-
nopolskim Dniu Głośnego Czytania. 
W październiku obchodzony był 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych. W tym roku tematem 
przewodnim święta było hasło „Z 
książką Ci do twarzy”. Podjęliśmy 
działania promujące bibliotekę i czy-
telnictwo, tym samym zachęcając 
uczniów do udziału w konkursach: 
plastycznym – „Mój Pamiętnik” oraz 
literackim – wiersz/rymowanka o 
bibliotece. Zaś 6 listopada ucznio-
wie klasy 1 i 2 oficjalnie zostali czy-
telnikami biblioteki szkolnej. Tego 
dnia uroczyście złożyli przyrzecze-
nie, zachowując dystans społeczny 
i zasady bezpieczeństwa. Celem 
uroczystości było wprowadzenie w 
magiczny świat bajek, baśni i legend 
oraz wyrabianie prawidłowych 
nawyków czytelniczych. Uczniowie 
otrzymali wyprawki czytelnicze 
przygotowane przez Instytut Książki 
w ramach kampanii „Mała książka – 
wielki człowiek”.

Języki obce drogą 
ku przyszłości
26 września obchodzony był 

Europejski Dzień Języków, dlatego 
na lekcjach języka niemieckiego oraz 
angielskiego uczniowie poznali cie-
kawostki na temat różnych krajów 
europejskich. Rozwiązywali quizy, 
wykonywali także prezentacje na 
temat wybranego kraju/regionu 
i prezentowali je na forum klasy, 
zaprojektowali i wykonali również 
państwowe koszulki. Obchody te 
pozwoliły również na przekazanie 
uczniom wartości tolerancji i zro-
zumienia wobec innych ludzi bez 
względu na język czy pochodzenie. 
Działania te wpisują się w program 
innowacji realizowanej w szkole,  
w ramach której uczniowie od 
klasy 4 uczą się dwóch języków 
obcych: angielskiego i niemieckiego. 
Także w ramach obchodów Dnia 
Muzyki uczniowie śpiewali utwory  
w języku polskim, angielskim oraz 
niemieckim.

Uroczystości szkolne
18 września odbył się Dzień 

Przedszkolaka. Na wychowanków 
z dwóch oddziałów przedszkolnych 
czekało wiele atrakcji i niespodzia-
nek. Wśród nich znalazły się między 
innymi: gry i zabawy integracyjne, 
wspaniałe kolorowanki czy zabawy 
z balonami. Dzieci otrzymały także 
dyplomy od dyrektor Justyny 
Turzyńskiej. Dla pierwszoklasistów 

24 września okazał się bardzo 
ważny, ponieważ oficjalnie przystą-
pili do grona społeczności szkolnej. 
Zanim nastąpił ten moment, dzieci 
zaprezentowały swoje umiejęt-
ności w programie artystycznym.  
W niezwykle podniosłej atmosferze 
uczniowie ślubowali być dobrymi 
Polakami, godnie reprezentować 
swoją szkołę, a swym zachowa-
niem sprawiać radość rodzicom  
i nauczycielom. Następnie dyrektor 
szkoły kolorowym ołówkiem doko-
nała symbolicznego pasowania 
na ucznia, a z rąk dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy.

2 października 2020 roku  
w ramach obchodów X Świato-
wego Dnia Tabliczki Mnożenia  
w każdej z klas 4–8 odbył się kon-
kurs „Mistrz Tabliczki Mnożenia”. 
Konkurs wygrywał ten uczeń, który 
w najkrótszym czasie bezbłędnie 
podał wyniki 30 iloczynów. Akcja 
jest okazją dla uczniów do nadro-
bienia „tabliczkowych” zaległości po 
wakacjach. Natomiast dorośli mogą 
dać przykład dzieciom – pokazując 
swoją świetną znajomość trudnych 
przypadków mnożenia. W ramach 
akcji powstał także film z udziałem 
uczniów wygłaszających rymowaną 
tabliczkę mnożenia.

Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej uczniowie przygotowali krótki 
film z podziękowaniami za cierpli-
wość, wyrozumiałość i trud włożony  
w nauczanie, wychowanie i opiekę 

W listopadzie nasza szkoła 
kolejny raz wzięła udział w akcji 
MEN „Szkoła do hymnu” i odśpie-
wała „Mazurka Dąbrowskiego” 
punktualnie o godzinie 11:11.  
W tym roku ze względu na ogra-
niczenia wynikające ze stanu epi-
demii uczniowie klas 1–8 połączyli 
się na platformie MS 365 Teams 
i zaśpiewali hymn, a dzieci z grup 
przedszkolnych z dyrektor szkoły, 
nauczycielami i pracownikami, uro-
czyście zaśpiewały cztery zwrotki 
w szkole, przy maszcie z uroczyście 
wciągniętą flagą Polski. W ten spo-
sób włączyliśmy się we wspólne 
świętowanie tej szczególnie ważnej 
dla wszystkich Polaków rocznicy. 
Aby upamiętnić wydarzenia, które 
miały miejsce w 1918 roku, ucznio-
wie i nauczyciele podejmowali wiele 
działań. W klasach realizowany był 
projekt „Tydzień dla Niepodległej”. 
W oddziale przedszkolnym odbył się 
pokaz mody patriotycznej w ramach 
projektu „Piękna nasza Polska cała”, 
a uczniowie klas 4–8 przygotowali 
wirtualną akademię.

PSP w Wierzchowinach

obecni na konsultacjach ósmokla-
siści oraz nauczyciele w obecności 
pocztu sztandarowego odśpie-
wali uroczyście hymn państwowy. 
To radosne święto w tym roku 
postanowiliśmy uczcić wykona-
niem kolażu. Zdjęcia przedstawiają 
naszych uczniów ubranych w bia-
ło-czerwone stroje. Piękny kolaż na 
sportową nutę można obejrzeć na 
stronie internetowej placówki.

Listopad to wyjątkowy czas,  
w którym pamiętamy o zmar-
łych – bliskim nam, ale również 
bliskim naszej społeczności. Dele-
gacja uczniów wraz z dyrektorem 
Romanem Wójcikiem dla uczczenia 
pamięci wydarzeń z 1944 r. – zrzutu 
broni oraz upamiętnienia poległych 
w II wojnie światowej zapaliła sym-

boliczne znicze w miejscowości 
Romanów.

Nauka w czasach pandemii
Radość z powrotu do szkoły 

nie trwała jednak zbyt długo. 
Pod koniec października ponow-
nie wdrożono nauczanie zdalne. 
Kolejny raz przyszło nam się roz-
stać i kontaktować ze sobą tylko 
drogą elektroniczną. Wykorzystu-
jąc wszystkie dostępne narzędzia, 
staramy się działać jak najlepiej. 
Naszym nadrzędnym celem jest 
wysokiej jakości edukacja oparta 
na wzajemnym zrozumieniu  
i wsparciu. Wierzymy, że wspól-
nie przetrwamy ten trudny dla 
wszystkich czas.

ewa Murdza
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zSP we Wsoli

20 listopada cała społeczność 
szkolna, zarówno stacjonarnie jak i 
online, wzięła udział w obchodach 
Międzynarodowego Dnia Praw 
Dziecka. To szczególny dzień, w któ-
rym oczy wszystkich skierowane są 
na dzieci i ich prawa. Nasza szkoła 
włączyła się także w pomoc dzie-
ciom w Jemenie.

W ramach kształtowania u dzieci 
odpowiednich nawyków żywienio-
wych oraz uświadomienia jak waż-
nym posiłkiem jest śniadanie odbyła 
się akcja „Śniadanie to podstawa”. 
Wszyscy zrobili pyszne, zdrowe 
kanapki pięknie ozdobione. Smako-
wało doskonale, ponieważ każdy 
sam stworzył zdrową kanapkę taką, 
jaką lubi najbardziej.

Już po raz piąty społeczność 
szkolna obchodziła „Dzień Życzli-
wości i Pozdrowień”. Kampania ta 
stała się świetną okazją do reflek-
sji i rozmów, na temat budowania 
relacji międzyludzkich. Wszyscy 
mieli możliwość skierowania do sie-
bie życzliwych słów w specjalnie 
utworzonej w tym celu Wirtualnej 
Skrzynce Pozdrowień na Facebooku. 

Koniec listopada przyniósł obchody 
Dnia Pluszowego Misia. Nie zabrakło 
także tradycyjnych wróżb andrzejko-
wych.

tIK w edukacji
Owocami współpracy z organem 

prowadzącym – Gminą Jedlińsk, są 
laptopy pozyskane w ramach pro-
jektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna 
Szkoła+”. Czekamy również na 
dostawę Szkolnych Pakietów Mul-
timedialnych OSE pozyskanych  
w ramach współpracy z NASK. 
Najmłodsze dzieci korzystają już  
z nowego monitora interaktyw-
nego zamontowanego w sali przed-
szkolnej,a nauczyciele biorą udział  
w projekcie LEKCJA ENTER. Tech-
nologia wspomagająca współpracę 
uczniów. Projekt edukacyjny na dzi-
siaj i na jutro zorganizowany przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. W ramach projektu 
podnoszą swoje umiejętności, dzięki 
temu zorganizowanie kształcenia na 
odległość w trakcie pandemii odbywa  
się sprawnie.

PSP Wierzchowiny

30 września obchodziliśmy 
„Dzień chłopaka”. Tego dnia w 
przedszkolu chłopcy zostali super-
bohaterami oraz dżentelmenami. 
Ich wysiłki zostały nagrodzone 
medalami, dyplomami, legity-
macjami super chłopaka oraz 
drobnymi upominkami. Dyrektor 
Dorota Dobosz złożyła życze-
nia małym i dużym mężczyznom 
za pośrednictwem radiowęzła,  
a w klasach dziewczęta podaro-
wały kolegom upominki.

W tym dniu uczniowie klasy 
IIb rozpoczęli realizację projektu 
edukacyjnego „Przez Polskę na 
ludowo”. Dzieci poznają kulturę, 
sztukę i tradycje różnych regionów 
Polski, co pozwoli kształtować 
poczucie tożsamości narodowej. 
Będą uczyć się wybranych tań-
ców oraz gwary. Na pierwszych 
zajęciach uczestnicy zapoznali się 
z celami projektu oraz wykonali 
stronę tytułową do „Książeczki 
ucznia”, którą będą kompletować 
przez cały rok szkolny 2020/2021. 
Swoją „podróż” rozpoczną od Kurpi 
i Górnego Śląska.

10 października obchodzili-
śmy Święto Drzewa. Ze względu 
na sytuację miało ono charakter 
informacyjny w ramach lekcji geo-
grafii oraz jako zadanie dodat-
kowe realizowane przez uczniów 
klas siódmych. Chętni uczniowie 
odszukali, rozpoznali i fotografo-
wali duże drzewo oraz jego liście, a 
następnie przesyłali wraz z opisem 

nauczycielowi geografii. Ucznio-
wie otrzymali też „wyzwania 
ekologiczne”, pozwalające chronić 
drzewa.

15 października w ramach 
obchodów Światowego Dnia Mycia 
Rąk dzieci z oddziałów przedszkol-
nych poprzez wspólną zabawę 
i eksperymenty kształtowały 
nawyki higieniczne. Było to dzia-
łanie w ramach ogólnopolskiego 
projektu edukacyjnego „Czy-
ściochowe Przedszkole”.

Z kolei 19 października w przed-
szkolu obchodziliśmy Dzień Listo-
nosza. Z tej okazji w atrakcyjnej 
formie przybliżono dzieciom pracę 
listonosza oraz rolę Urzędu Pocz-
towego. Po wykonaniu pocztówek 
i wrzuceniu ich do skrzynki w sali, 
poznały drogę przesyłek i listów.

W październiku świętowaliśmy 
również Międzynarodowy Miesiąc 
Bibliotek. Z tej okazji odbył się 
konkurs czytelniczo-plastyczny 
„Okładka książki – ważna sprawa!”. 
Adresatami byli najmłodsi ucznio-
wie: przedszkolaki i uczniowie klas 
I–III. Ta forma promocji czytelnic-
twa cieszyła się dużym uznaniem 
uczniów, których kolorowe prace 
można oglądać w naszej galerii 
internetowej. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody i dyplomy za 
udział w konkursie.

W ostatnim tygodniu paździer-
nika uczniowie klas V–VIII szkoły 
podstawowej włączyli się w 
obchody Światowego Dnia Miast 

w celu propagowania wiedzy  
o metropoliach, rozbudzania świa-
domości ich problemów oraz rozwi-
jania aktywności. Uczniowie klas 
V–VIII poznali notę informacyjną 
święta oraz brali udział w mini zga-
dywance fotograficznej „Jakie to 
miasto?” Uczniowie klas szóstych 
mogli przygotować krzyżówkę z 
hasłem: MIASTA EUROPY lub MIA-
STA POLSKI. Krzyżówka składała 
się z nazw stolic europejskich lub 
nazw miast wojewódzkich Polski.

5 listopada przedszkolaki wzięły 
udział w obchodach Międzyna-
rodowego Dnia Postaci z Bajek. 
Dzieci przyszły na zajęcia prze-
brane w kostiumy wybranych 
przez siebie postaci. Po pogadance 
o bajkach i ich autorach uczest-
niczyły w quizach, odgadywały 
zagadki, a także brały udział w 
grach i zabawach ruchowych np. 
oddzielaniu fasoli od grochu.

10 listopada w przedszkolu 
obchodziliśmy Dzień Niepodle-
głości. Galowo ubrani uczniowie 
pracowali tego dnia różnymi tech-
nikami plastycznymi, wykonując 
symbole narodowe. Recytowali 
wiersze patriotyczne i zaśpiewali 
hymn, promując postawy patrio-
tyczne. Wyjątkowo oryginalnie 
włączyli się w obchody 11 listo-
pada uczniowie klasy VIb. Wraz z 
wychowawcą przygotowali prace 
związane z symbolami narodo-
wymi, manifestowali swój patrio-
tyzm strojem i dekoracją domów, 
co udokumentowali na zdjęciach, 
udostępnionych całej klasie na 

Messengerze. Dopełnieniem tych 
działań była prezentacja materia-
łów o Narodowym Święcie Nie-
podległości oraz o współczesnym 
patriotyzmie. W klasach piątych 
uczniowie analizowali utwory 
patriotyczne w różnych konwen-
cjach muzycznych „My, Pierwsza 
Brygada” oraz „Mam biało-czer-
wone serce”. Nauczyciele i ucznio-
wie w dni poprzedzające święto 
starali się oddać jego wyjątkowy 
charakter poprzez różnorodne 
akcenty patriotyczne w trakcje 
zajęć on-line.

20 listopada obchodziliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Praw Dziecka. 
W tym dniu najmłodsze dzieci 
ubrały się na niebiesko (barwa 
UNICEF-u, patronującego Konwen-
cji o Prawach Dziecka). Kolor ten 
pojawił się w dekoracji sal. Przed-
szkolaki uzupełniały tematyczne 
kolorowanki, śpiewały i bawiły się, 
promując hasło „prawa dziecka”. 
Starsi uczniowie podczas zajęć 
zdalnych przyłączyli się do święto-
wania tego dnia poprzez prezenta-
cje i quizy.

24 listopada miało miejsce Paso-
wanie na Przedszkolaka – ważna 
dla przedszkolaków uroczystość. 
Jest świadectwem przyjęcia dzieci 
w poczet uczniów. Po występach 
najmłodszych bohaterów dnia 
nastąpiło „pasowanie” olbrzymią 
kredką przez dyrektor naszej pla-
cówki. Pamiątką tego dnia pozo-
staną dyplomy i upominki.

Małgorzata Borowiec



29

zSP w Jedlińsku
Działania na rzecz kultury: Izba 

Pamięci Ziemi Jedlińskiej oraz 
sale muzealne poświęcone słu-
dze Bożemu, biskupowi Piotrowi 
Gołębiowskiemu

Staraniem dyrektor szkoły Elż-
biety Religi, wicedyrektor Justyny 
Bujek, za zgodą władz samorzą-
dowych oraz przy wsparciu ks. 
prałata Henryka Ćwieka oraz przy 
współpracy z parafią pw. Św. Ap. 
Piotra i Andrzeja i ks. Grzegorzem 
Wójcikiem, w jedlińskiej szkole 
podstawowej powstaje Izba 
Pamięci Ziemi Jedlińskiej.

To ważne przedsięwzięcie 
zostało podyktowane likwida-
cją Muzeum Ziemi Jedlińskiej, 
na miejscu którego stoi obecnie 
budynek Centrum Zdrowia oraz 
biblioteka. Eksponaty dawnego 
muzeum mieściły się w różnych 
pomieszczeniach jedlińskich 
instytucji, skazane na zapo-
mnienie i powolne niszczenie. 
Ratunkiem okazał się pomysł 
utworzenia Izby Pamięci Ziemi 
Jedlińskiej. Jej ważną część sta-
nowią dwie sale poświęcone 
słudze Bożemu, biskupowi Pio-
trowi Gołębiowskiemu. Jak mówi 
dyrektor szkoły Elżbieta Religa 
– „utworzenie części poświęco-
nej biskupowi Piotrowi to gest,  
w którym wyraża się nasza 
pamięć i wdzięczność. W naszym 
pomyśle od początku bardzo 
mocno wspierał nas ksiądz pra-
łat Henryk Ćwiek. W 2020 r. 
przypada 40. rocznica śmierci 
biskupa, mieliśmy nadzieję, że 
zaplanowane przez naszą szkołę 
dwie duże uroczystości – Msza 
Święta, otwarcie Izby Pamięci 
Ziemi Jedlińskiej oraz sal muze-
alnych poświęconych biskupowi 
Gołębiowskiemu, będą wspa-
niałą dominantą naszych działań. 
Jednak rzeczywistość pande-
mii pokrzyżowała nasze plany.”  
W tytanicznej pracy, jaką było 
katalogowanie eksponatów, 
przygotowanie ich do wystawy 
oraz zaprojektowanie i urządze-
nie ekspozycji, swoją wiedzą  
i pasją do działań na płaszczyź-
nie kultury oraz lokalnego dzie-
dzictwa, podzielili się: Justyna 
Bujek, Anna Kraska, ks. Piotr Kle-
paczewski (militaria). Wspierał 
także ks. Grzegorz Wójcik.

Nowa pracownia 
komputerowa
W dniu 18 kwietnia 2019 

roku został złożony wniosek o 
przyznanie pomocy finansowej 
z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach „Mazowiec-
kiego Programu Dofinansowania 
Pracowni Informatycznych i Języ-
kowych” w celu modernizacji pra-
cowni informatycznej. Pracownie 
dawnego gimnazjum były wyeks-
ploatowane i wymagały grun-
townej modernizacji. Napisanie 
i złożenie projektu przez naszą 
szkołę umożliwiło jej unowocze-
śnienie.

18 października 2019 roku  
z budżetu Województwa Mazo-

wieckiego w Warszawie Depar-
tament Edukacji Publicznej  
i Sportu otrzymaliśmy dofinan-
sowanie na realizację zadania  
w wysokości 46.500 zł, z Urzędu 
Gminy Jedlińsk jako środki wła-
sne beneficjenta – 19.929 zł. 
Łącznie 66.429 zł. Pozwoliło 
to na sfinansowanie zakupu 
komputerów stacjonarnych, 
monitorów, klawiatur, myszek 
i programowania oraz robót  
montażowo-remontowych.

Sukces znawców bezpie-
czeństwa ruchu drogowego

Drużyna w składzie: Lena 
Dębniak, Igor Szymanowicz 
oraz Szymon Stachowiak pod 
opieką Krystiana Kilara zajęła 
I miejsce w XXII Powiatowym 
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeń-
stwie Ruchu Drogowego „Bez-
pieczne Drogi Radomia” zorga-
nizowanym przez Młodzieżowy 
Dom Kultury im. Heleny Stad-
nickiej w Radomiu, Wydział 
Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Radomiu pod 
patronatem Prezydenta Miasta 
Radomia. Szczególne wyróż-
nienie otrzymała Lena Dębniak, 
która w klasyfikacji generalnej 
zajęła I miejsce.

literacki wrzesień
IX edycja ogólnopolskiej akcji 

„Narodowe Czytanie”, podczas 
której uczniowie klas 5–8 na lek-
cjach języka polskiego czytali 
wybrane fragmenty „Balladyny” 
Juliusza Słowackiego. To wybitne 
dzieło polskiego romantyzmu 
zostało ukończone w grudniu 
1834 roku, a wydane pięć lat 
później w Paryżu. Powstało 
na emigracji w czasie dyskusji 
na temat przyczyn niedawnej 
klęski powstania i debat nad 
wspólną historią i przyszłym  
losem narodu.

Poeta połączył w tym utworze 
realizm i fantastykę, koncentru-
jąc się na analizie postaw i czy-
nów bohaterów. Osadzona na tle 
baśniowych dziejów opowieść 
o dwóch siostrach – Balladynie 
i Alinie – stała się bardzo popu-
larna. Wywarła duży wpływ na 
muzykę, malarstwo czy rzeźbę, 
a powstałe na przestrzeni lat jej 

liczne inscenizacje, zrealizowane 
przez wybitnych reżyserów  
i aktorów scen polskich, 
cieszyły się ogromnym  
zainteresowaniem.

W akcję narodowego czy-
tania włączyły się bibliote-
karki, nauczyciele poloniści  
oraz dyrekcja szkoły.

W szkole…
Wraz z październikiem roz-

począł się Miesiąc Ważenia 
Tornistrów, inaugurując tym 
samym Ogólnopolski Dzień 
Tornistra. Akcja edukacyjna 
MEN ma na celu zapobiega-
nie zjawisku noszenia przez 
uczniów zbyt ciężkich pleca-
ków. Ważenie szkolnych torni-
strów naszych uczniów odbyło 
się w klasach 1, 2, 3 i wykazało, 
że znaczną część wagi plecaka 
z zawartością stanowi wypo-
sażenie dodatkowe noszone  
przez uczniów.

Październik to również ważny 
miesiąc dla naszych „pierwsza-
ków”. 8 października br. odbyło 
się pasowanie na ucznia. Pierw-
szoklasiści ślubowali na sztan-
dar szkoły, zaś dyrektor – Elż-
bieta Religa – dokonała aktu  
pasowania.

Delegacje klas pierwszych 
złożyły kwiaty pod pomni-
kiem patrona szkoły, Tadeusza 
Kościuszki. Na pamiątkę tego 
ważnego dnia, uczniowie otrzy-
mali legitymacje, pamiątkowe 
dyplomy, książki i upominki od 
rodziców oraz przedstawiciela 
Banku PKO (podstawowe wypo-
sażenie szkolne – zeszyt, długo-
pis, ołówek, odblask z logo SKO 
PKO Bank Polski).

…I poza jej murami
Rześkie, jesienne dni człon-

kowie koła turystycznego wraz 
z opiekunami – Martą Durak  
i Dariuszem Religą – wzięli udział 
w XXVII Rajdzie Skórzanych 
„Wędrówka z Pedagogiem”. Trasa 
rajdu wiodła od Jedlni Kościelnej 
do Pionek. Uczestnicy wędrowali 
łąkami i lasami pokonując około  
8 kilometrów.

Pomimo niesprzyjającej aury 
i przemoczonych butów, nie 
opuszczał ich dobry nastrój,  
a wiata przystanku autobuso-
wego posłużyła za muszlę kon-
certową, w której rajdowicze 
wykonali swoją konkursową 
piosenkę przy akompaniamencie 
gitary i ukulele.

Recytatorskie 
pojedynki na słowa
30 października 2020 r. odbyły 

się szkolne eliminacje XXV Gmin-
nego Konkursu Poezji Patrio-
tycznej organizowanego przez 
Gminne Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku. Wzięło  
w nich udział 27 uczniów z klas 
1–3. Konkurs miał na celu wspie-
ranie działań twórczych dzieci, 
propagowanie wartości patrio-
tycznych, popularyzację poezji 
wśród dzieci i młodzieży oraz roz-
budzanie wrażliwości na piękno 
poezji polskiej. Oceniano kul-
turę słowa, bezbłędną recytację, 
płynność wypowiedzi, poprawną 
wymowę, dobór wiersza oraz 
interpretację i tzw. ogólne wra-
żenie. Do kolejnego etapu zakwa-
lifikowało się 10 uczniów. Laure-
aci konkursu otrzymali dyplomy i 
nagrody, które wręczyła dyrektor  
Elżbieta Religa.

Co słychać
w przedszkolu? 
Nauka w przedszkolu nie jest 

nudna. Wiedzą o tym dzieci z 
najmłodszych grup naszej szkoły. 
Każdy dzień jest dla nich nowym 
wyzwaniem, treningiem uważno-
ści oraz sposobem na poszerza-
nie swojej wiedzy, dbają o to ich 
nauczycielki, organizując Dzień 
Przedszkolaka, Dzień Uśmie-
chu, Dzień Drzewa, Dzień Praw 
Dziecka.

Dzieci pamiętały również  
o swoich ulubionych masko-
tach w Dniu Pluszowego Misia 
oraz bawiły się podczas imprezy 
andrzejkowej.

anna Kraska
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Mistrz Polski w judo
Dominik Trzaszczka, miesz-

kaniec gminy Jedlińsk, został 
złotym medalistą Judo Kata  
w kategorii U18.

Zawody odbyły się w listopa-
dzie br. w Jaworznie. W imprezie  
uczestniczyło 50 par z całej Pol-
ski. Dominik zajął pierwsze miej-
sce wraz z Kacprem Rolą, drugie 
zaś Aleksander Jankowski. Cała 
trójka trenuje w tym samym klu-
bie – KS START Radom. Dominik 
jest z nim związany od 10 lat,  
a jego trenerem jest Andrzej 
Falkiewicz. Zawodnik posiada 
3. kyu pas zielony. We wcze-
śniejszych latach kilkukrot-
nie stawał na podium. Na tych 
samych zawodach Dominik 
startował również w katego-
rii wiekowej U23 zajmując  
drugie miejsce.

Kata to sformalizowany sys-
tem ćwiczeń wykorzystywany w 
wielu sportach i sztukach walki. 
Polega na demonstracji metod 
ataku i obrony. W judo wykony-
wany jest w parach, gdzie pre-
zentuje się rzuty.

Drogowiec wiceliderem 
na półmetku

Po rezygnacji ze spotkań bara-
żowych do IV ligi, z udziałem  
4 najlepszych zespołów (po ubie-
głorocznej rozegranej pierwszej 
rundzie), futboliści Drogowca  
nadal prezentowali się skutecz-
nie w tegorocznych rozgryw-
kach w „TYMEX” klasie okręgo-
wej. Piłkarze Jedlińska  odno-
sząc 11 zwycięstw, 2 remisy  
i 4 porażki są wiceliderem grupy 
na półmetku rozgrywek. Bilans 
bramkowy 45:18. Byli niezwykle 
skuteczni w meczach  wyjazdo-
wych wygrywając 7 spotkań.  Co 
ciekawe, podobnie jak w ubie-
głym sezonie, GKS tracił punkty 
na własnym boisku. Oprócz  
4 wygranych, zanotował 1 remis 
i  aż 3 porażki, w tym niezwykle 
dotkliwą 1:5 z Powiślanką Lip-
sko. Szczególnie cenne było zwy-
cięstwo z liderem z Kozienic 1:0. 
Drogowiec traci do Energii Enei 
4 punkty. Sytuacja w tabeli jest 
bardzo ciekawa, a poszczególne 
miejsca dzieli często różnica jed-
nego punktu. W osiemnastodru-

żynowej grupie między drugim 
Jedlińskiem, a dwunastym zespo-
łem jest różnica 12 punktów. 
W czołówce na trzecim miejscu 
LKS Promna 32 pkt., czwarta 
jest Powiślanka Lipsko z 30 pkt., 
piąta lokata dla Królewskich Jedl-
nia 29 pkt. Na wiosnę przetaso-
wania w tabeli mogą być spore. 
Kibice Drogowca liczą na równie 
udaną rundę rewanżową swo-
jego zespołu. 

A o to plan przygotowań GKSu 
do rundy wiosennej. Na pierw-
szym treningu drużyna spotka 
się 11 stycznia.

W planach jest rozegranie sied-
miu sparingów:
• 23 stycznia – Proch Pionki
• 30 stycznia – Zodiak Sucha
• 6 lutego – Młodzik Radom
• 13 lutego – Iskra Gózd
• 20 lutego – Radomiak II Radom
• 27 lutego – Mogielanka Mogiel-
nica
• 6 marca – Królewscy Jedlnia

Jeśli w drużynie zajdą jakieś 
zmiany, to będą one miały raczej 
charakter kosmetyczny - infor-
muje trener Dariusz Mortka.

Rozgrywki ligowe mają się roz-
począć w weekend 13-14 marca, 
a w pierwszym meczu, Drogo-

wiec Jedlińsk podejmował będzie 
Iłżankę Kazanów.

Jednocześnie informujemy, 
że nowa strona internetowa 
klubu aktualnie jest w budowie, 
ale doniesienia o występach 
wiosennych drużyn Jedlińska 
powinny być już relacjonowane 
na bieżąco.

Siatkarze atakują 
pozycję lidera

W czwartoligowej druzynie 
siatkarzy SPS  Radmot  Jedlińsk 
nastąpiło sporo zmian kadrowych 
przed sezonem. Z zespołu ubyło   
5 siatkarzy (przeszli do ekipy z 
Przytyka) a przybyło 4 graczy 
Dotychczas   rozegrali 7 spotkań 
w grupie. ”A” mazowieckiej IV 
ligi. Przegrali jedynie w inaugu-
racyjnym meczu we własnej hali 
z Borem Regut  0:3 (podobnie 
jak w ubiegłym sezonie) . Kolejne 
mecze przyniosły już same 
wygrane za trzy punkty. Jedlińsk 
pokonał teamy z Gozdu, Mszczo-
nowa, Konstancina – Jeziornej po 
3:1 oraz Jastrzębi i drugi zespół 
Sparty Grodzisk Mazowiecki 
gładko 3:0. Ostatnie starcie   
z zajmującymi trzecia lokatę siat-
karzami z Belska Dużego, RAD-
MOT przekonywująco wygrał 3:0 
w setach do 17, 21,19. Aktualnie  
w tabeli prowadzi Bór Regut, 
który jeszcze do niedawna roz-
strzygnął wszystkie mecze na 
swoją korzyść. Niespodziewana 
porażka graczy  Boru na własnym 
parkiecie z Gromem Przytyk 0:3 
stworzyła  szansę na odrobie-
nie punktowych strat i objęcie 
przodownictwa w tabeli przez 
zespól z Jedlińska. Kluczowym 
spotkaniem, które zadecyduje 
o ostatecznym kształcie tabeli 
na półmetku rozgrywek będzie 
mecz Radmotu z Gromem Przy-
tyk, który po wygranej z liderem 
awansował na trzecie miejsce. 

Viktoria broni 
przodownictwa w tabeli

Skutecznie grają tenisiści 
stołowi Viktorii Jedlińsk w roz-
grywkach V ligi. Reorganizacja  
rozgrywek spowodowała 
powstanie 4 grup na poziomie 
V ligi mazowieckiej ( w poprzed-
nich sezonach trzy grupy).  Kadra seniorów GKS Drogowiec Jedlińsk.•

SPS RaDMOt JeDlIŃSK:  Wojciech Wikło, Krzysztof Michalski, Łukasz 
Ranecki, Piotr Siek, tomasz Staszałek, Mateusz Sąpór, Dominik 
Bagniuk, Kamil Struzik, Karol Gęborys, Piotr Dominiak, Michał 
Kwiatkowski, Miłosz Gregorczyk, Wiktor trzos, Oskar Prokopczyk 
i trener Krzysztof Mergalski.

•

Dominik trzaszczka (drugi z lewej), na podium Mistrzostw Polski.•

Dominik trzaszczka Mistrzem Polski Judo Kata, 
zespoły ligowe w czołówce rywalizacji w jesien-

nych rundach, medale młodziczek UlKS Jedlińsk  
w lekkiej atletyce, w igrzyskach młodzieży zdążyli  
tylko przełajowcy.
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W lidze występuje 40 drużyn 
podzielonych na  grupy dziesię-
ciodrużynowe. W dotychczas 
rozegranych kolejkach, pingpon-
giści z Jedlińska, w swojej grupie 
„D”, wygrali kolejno 6 spotkań  
zdobywając 12 pkt. W siódmej 
ulegli niespodziewanie w Rado-
miu rezerwom Broni 8:5 Porażka  
może mieć istotne znaczenie 
dla układu tabeli na półmetku. 
Wprawdzie druga Iskra Kotuń 
ma 2 pkt mniej oraz trzecia Broń 
4 pkt mniej (przy sześciu roze-
granych meczach) ale 8 pkt ma 
także zespół Spalonej Mleczarni 
V Nadarzyn, który rozegrał tylko 
4 mecze.  8 pkt. to także dorobek 
Budowlanych II Góra Kalwaria 
w pięciu spotkaniach.  Decydu-
jące zatem będą starcia Nada-
rzyna z Jedlińskiem i Radomiem  
Układ w tabeli mogą zmienić 
także Budowlani. Rozstrzygnię-
cie  tych zagadek poznamy w 
pierwszej dekadzie stycznia. Na 
razie o czołówkę walczy aż 5 
zespołów. Dodajmy, że po zakoń-
czeniu  rund grupowych (mecz  
i rewanż) dwa pierwsze zespoły 
grupy „D” zagrają mecze bara-
żowe z najlepszymi drużynami 
z grupy „C”.   Decyzją Wydziału 
Rozgrywek MZTS,  mecze te 
grane będą systemem „na krzyż” 
– pierwszy z „C” z drugim  z „D” 
i odwrotnie. Zwycięzcy  uzyskają 
awans do IV ligi.

W tej samej grupie występuje 
drugi zespół Viktorii złożony 
z uczniów klas VII i VIII, który 
zbiera doświadczenie w ligo-
wych potyczkach. Mimo porażek 
w meczach udaje się wygrać 
pojedyncze spotkania i życzymy 
młodym zawodnikom by tych 
zwycięstw przybywało.

4 medale lekkoatletek
 UlKS Jedlińsk 

Udane występy zaliczyły 

reprezentantki ULKS  Jedlińsk 
podczas Otwartych Mistrzostw 
województwa świętokrzyskiego 
młodzików  U16. W Kielcach złoty 
medal zdobyła Julia  Stańczyk 
w konkursie rzutu oszczepem. 
Amelia Kowalczyk ustanowiła 
rekord życiowy na dystansie 80 
m ppł., który dał jej trzecią lokatę 
i brązowy medal. Dwa tygodnie 
później Julia  rzucając oszczepem 
w Mistrzostwach Mazowsza U16 
zajęła trzecie miejsce. W Ogól-
nopolskim  Mityngu Młodzików 
„Szukamy  olimpijczyków”.  Julia 
Stańczyk  potwierdziła bardzo 
dobrą formę, stając na podium po 
raz  trzeci. Tym razem, skutecz-
nie zrewanżowała się rywalkom  
z Garwolina. za przegraną sprzed 
roku zdobywając zloty medal.  
Starty w zawodach jesiennych 
okrasiła także nowym rekordem 
życiowym 32, 42 m, który uzy-
skała w ramach ligi juniorów  
w Radomiu.

Na podium 
Mistrzostw Polski

Systematycznie kolekcjonują 
medale Seniorskich Mistrzostw 
Polski siostry Justyna i Paulina 
Paluch. Biegające 4x100 m,   
w sztafecie AZS AWF Warszawa, 
wychowanki Jedlińska wywal-
czyły we Włocławku brązowy 
medal. Zespól uzupełniały Nata-
lia Duchnowska i Anna Wojcie-
szek. Szkoda, że w sztafecie war-
szawskiej nie wystąpiła druga 
indywidualnie Pia Skrzyszowska. 
Byłaby szansa stanąć nawet na 
najwyższym stopniu podium. 
W klasyfikacji drużynowej tej 
imprezy AZS AWF Warszawa na 
trzecim miejscu. W finale Dru-
żynowych Mistrzostw Polski  
w Lublinie, ekipie AZS AWF War-
szawa, z siostrami Paluch w skła-
dzie, zabrakło zaledwie 2 punk-
tów do brązowego medalu. 

ze  SzKOlNYCH aReN
Cztery medale 

w strugach deszczu  
Na jedlińskich błoniach zor-

ganizowano eliminacje między-
powiatowe XXIII Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej  
w sztafetowych biegach prze-
łajowych. Stawką zawodów był 
awans do finału wojewódzkiego 
igrzysk oraz tytuły najlepszych 
w regionie, obejmującym teren 
dawnego województwa radom-
skiego. Ze względów sanitar-
nych dotychczasowy regulamin 
zmieniono, ograniczając ilość 
zawodników w jednym zespole  
z dziesięciu do siedmiu oraz przy-
znając awans,  na wszystkich 
szczeblach zawodów, tylko jednej 
drużynie w każdej kategorii.  

W rywalizacji przy ciągłych 
opadach deszczu, zespoły ZSP 
Jedlińsk wywalczyły cztery 
medale. Najcenniejszy, złoty, 
zdobyli chłopcy starsi, którzy 
stoczyli ciekawą, toczącą się do 
ostatniej zmiany walkę, z PSP 
4 z Radomia. Tej samej szkole 
uległy nasze dziewczęta star-
sze, które, mimo dwukrotnego 
prowadzenia, przegrały złoto 
kilkunastoma sekundami.  Dru-
gie srebro zdobyły dziewczęta 
młodsze. Osłabione brakiem 
dwóch chorych, podstawowych 
zawodniczek reprezentantki 
Jedlińska przybiegły na metę za 
drużyną PSP 24 Radom. Medal 
brązowy dla chłopców młod-
szych. Jeszcze po przedostat-
niej zmianie nasz zespół  dość 
wyraźnie prowadził. Jednak koń-
czący bieg, zawodnicy z Rado-
mia i Kozienic okazali się dużo 

mocniejsi od  biegacza Jedlińska 
i ostatecznie nasza drużyna 
musiała zadowolić się trzecim 
miejscem. W finale wojewódz-
kim w Siedlcach, zespół star-
szych chłopaków nie wystąpił ze 
względu na ogłoszoną w szkole 
kwarantannę.  

Złote medale wywalczyli: 
Bartłomiej Kowalczyk, Mate-
usz Wieczorek, Filip Strzelczyk, 
Kamil Grochala, Gabriel Choj-
nacki, Wiktor Stompór, Miłosz 
Jesionek i Oskar Sobień 

Srebrne medale:  
dziewczęta starsze: Wiktoria 

Bartnik,  Karina Bartnik, Julia 
Bartnik, Ola Szymańska,  Ola 
Adamska, Magda Śmiechow-
ska, Aleksandra Roguś,  Wikto-
ria Zawada, Zuzanna Bielecka 
dziewczęta młodsze:  Wiktoria 
Baran, Julia Mazur, Anita Piwo-
warczyk, Faustyna Nowocień, 
Emilia Korzeniowska, Maria 
Szymczak, Alicja Markowska.

Brązowe medale:   Michał 
Sułek, Filip Piasek, Dominik 
Zawada, Jakub Strzelczyk, Dawid 
Lipiec, Adam Piwowarczyk, Kac-
per Frączyk,  Kacper Czerwiński.

Zespoły chłopców do startu 
przygotowali Sławomir Słomka 
i Radosław Ofiara, drużyny 
dziewcząt Alina Cielniak i Kry-
stian Kilar.

Niestety, rywalizacja szta-
fet była jedyną, którą udało 
się przeprowadzić przed ogło-
szeniem zawieszenia startów  
w igrzyskach dzieci i młodzieży 
szkolnej. Może uda się do niej 
wrócić na wiosnę? 

Krystian Kilar
amelia Kowalczyk na podium Mistrzostw Województwa 
Świętokrzyskiego młodzików w la.

•

Druga drużyna Viktorii Jedlińsk wraz z trenerem po meczu  
z HoReCup aICR Warszawa.

•

Paulina Paluch prezentuje medale Mistrzostw Polski w otoczeniu 
najmłdoszych adeptek lekkej atletyki zSP Jedlińsk.

•

Sztafeta zSP Jedlińsk dziewcząt młodszych. •
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Iluminacja świąteczna na Rynku
W niedzielę, 6 grudnia 

na Rynku w Jedliń-
sku odbyło się uroczyste 
włączenie świątecznej  
iluminacji.

Iluminacja przygotowana 
przez Gminne Centrum Kultury 
składa się z zaprzęgu reniferów 
oraz sań. Całość została 
ustawiona na Rynku przy 
świątecznej choince.

Zapalenia dokonali wójt Kamil 
Dziewierz, przewodniczący rady 
Łukasz Kurek oraz dyrektor 
GCKiKF Agnieszka Gryzek.


