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przyniosą wszystkim mieszkańcom Gminy Jedlińsk
wzajemną życzliwość, pogodę ducha

Sport

i nadzieję na lepszą przyszłość.

Złote medale na
mistrzistwach Polski
sióstr Paluch

Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,
dużo wewnętrzengo spokoju w tych trudnych dla
wszystkich czasach oraz wesołego Alleluja!
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Kurek

Wójt Gminy
Kamil Dziewierz
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Elektroniczne wydanie

Zeskanuj kod.
Pobierz elektroniczne wydanie
naszej gazety.

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!
Wszyscy nadal borykamy się z następstwami
światowej pandemii koronawirusa. Staramy się
jednak, przy zachowaniu
reżimu sanitarnego, funkcjonować w miarę możliwości normalnie.
Również Urząd Gminy
dokłada wszelkich starań, aby sprawy mieszkańców były załatwiane
na bieżąco telefonicznie
lub elektronicznie, ale
również osobiście, jeżeli
wymaga tego sytuacja.
Także
inwestycje
gminne realizowane są
bez większych zakłóceń. W 2021 roku będzie
kontynuowana budowa
kanalizacji Wsola – Wielogóra. Właśnie zakończyła się budowa przepompowni i wodociągu
Gutów
–
Jankowice,
a niedługo rozpoczniemy
budowę kładki rowerowej na rzece Radomce

oraz wymianę oświetlenia ulicznego na ledowe.
Planujemy również wykonanie remontu stołówki
szkolnej w Jedlińsku, na
który otrzymaliśmy dofinansowanie z rządowego
Funduszu
Inwestycji
Lokalnych w wysokości
2 mln zł. Kolejne 1,3 mln
zł dofinansowania zostanie przeznaczone na
budowę przepompowni jest brana pod uwagę.
i wymianę oświetlenia
Przypominam o zachowaniu reżimu sanitarulicznego.
nego oraz stosowaniu
Na
początku
roku, się do zaleceń epidemiozgodnie z decyzją nad- logicznych. Dzięki temu
zoru budowlanego, budy- możemy
zmniejszyć
nek dawnej restauracji ryzyko
zachorowania
„Turysta”, zlokalizowany i ograniczyć rozprzeprzy ulicy Warszawskiej strzenianie się pandew Jedlińsku został roze- mii. Dziękuję też naszym
brany, a teren został strażakom-ochotnikom,
uprzątnięty.
Obecnie którzy jak zwykle gotowi
trwają analizy w zakre- są do niesienia pomocy
sie
możliwego
spo- mieszkańcom
gminy.
sobu zagospodarowania Druhowie z OSP dowożą
działki. Chciałbym Pań- seniorów
na
szczestwa zapewnić, że sprze- pienia
profilaktyczne
daż tej nieruchomości nie przeciwko
COVID-19,

Gazyfikacja gminy
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lutego 2021 r. wójt gminy Kamil Dziewierz spotkał się w Warszawie z Jakubem Kowalskim –
człownkiem zarządu ds. operacyjnych Polskiej Spółki
Gazownictwa oraz Błażejem Wojniczem – dyrektorem
Oddziału – Zakladu Gazowniczego w Warszawie.

Tematem spotkania była
dalsza
gazyfikacja
terenu
gminy Jedlińsk. W połowie roku
powinna być gotowa dokumentacja projektowa dla miejscowości Piastów, Kamińsk i Klwaty.
Wójt gminy zgłosił również gotowość do gazyfikacji
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kolejnych sołectw: Bierwce,
Nowe
Zawady,
Ludwików,
Wierzchowiny, gdzie zlokalizowane są obiekty użyteczności
publicznej: szkoły, świetlice,
remizy OSP, ośrodek zdrowia, które były by głównymi
odbiorcami paliwa gazowego.

a w marcu dostarczyli do
gospodarstw domowych
na terenie gminy ulotki
dotyczące szczepień.
Z okazji nadchodzących
Świąt
Wielkanocnych
życzę Wszystkim mieszkańcom gminy Jedlińsk
zdrowych,
spokojnych,
błogosławionych świąt
w gronie rodzinnym oraz
samych
pozytywnych
emocji w tych trudnych
dla wszysktich czasach.
Wesołego Alleluja!
Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk

Inwestycje w gminie Jedlińsk w 2021 r.
Przebudowa stołówki szkolnej
przy ZSP w Jedlińsku
W trakcie postępowania przetargowego

Budowa kanalizacji sanitarnej
Wsola – Wielogóra – etap I
W trakcie realizacji
Wartość: 4.444.444,44 zł

Zdjęcie poglądowe

Budowa przepompowni i wodociągu Gutów – Jankowice
W trakcie realizacji
Wartość: 676.500,00 zł

Przebudowa drogi Kamińsk – Dąbrówka Nagórna
Długość: 692 m
ZAKOŃCZONO
Wartość: 417.650,10 zł

Spotkania z posłami

stycznia
z
Anną
13
Kwiecień, a 17 lutego z Andrzejem Kosztowniakiem – posłami ziemi radomskiej, spotkał
się wójt gminy Jedlińsk
Kamil Dziewierz.

Podczas spotkań poruszane
były tematy dotyczące m.in.

inwestycji drogowych i kolejowych oraz innych, które
będą miały wpływ na gminę
Jedlińsk, jak np. budowa lotniska
na radomskim Sadkowie.
Wójt podziękował posłom
za zaangażowanie w sprawy
gminy
Jedlińsk
oraz
za
pomoc i wsparcie udzielane
samorządowi lokalnemu.
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100 lat Marianny Miedzak
20
stycznia 2021 r. wójt gminy Kamil
Dziewierz odwiedził obchodzącą setne
urodziny Mariannę Miedzak.

Serdeczne życzenia wszelkiej
pomyślności i kolejnych długich
lat w zdrowiu Jubilatce złożyli
wraz z Wójtem kierownik USC
Ewa Koper, Łukasz Kurek – przewodniczący rady gminy oraz
ks. Grzegorz Wójcik – proboszcz
parafii Jedlińsk.
Z okazji swoich urodzin
Jubilatka otrzymała listy gra-

tulacyjne od wójta i przewodniczącego rady, a także
od Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego oraz
od Biskupa Radomskiego.
Pani Marianna urodziła się
19 stycznia 1921 r. w Sakinówce (parafia Goryń). Obecnie mieszka wraz z córką
w Płaskowie.

Izba Pamięci Ziemi Jedlińskiej
ójt gminy Kamil Dziewierz, ks. Grzegorz
W
Wójcik, Ilona Starzyńska – skarbnik gminy,
Andrzej Pawluczyk – sekretarz gminy oraz
Magdalena Kolasa – dyrektor CUW, wzięli udział
w uroczystym podsumowaniu projektu „Izba
Pamięci Ziemi Jedlińskiej”, podczas którego Elżbieta
Religa – dyrektor ZSP w Jedlińsku, opowiadała
o zrealizowanym projekcie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Jedlińsku otrzymał z Fundacji BGK w Warszawie dofinansowanie na to zadanie w konkursie grantowym Moja Mała
Ojczyzna (III edycja) jako jedna
z 30 placówek.
Dofinansowanie z Fundacji
BGK wynosiło 28.740,00 zł, które
zostało przeznaczone na zakup
gablot na eksponaty, sztandary
i manekiny oraz zakup manekinów, oświetlenia, tablicy, lad
ekspozycyjnych, regałów i ramek,
a także na inne cele związane
z realizacją projektu.
Głównym celem projektu „Izba
Pamięci Ziemi Jedlińskiej” było
stworzenie miejsca, które uchroni
choćby
część
dziedzictwa
poprzednich pokoleń mieszkańców ziemi jedlińskiej od zniszcze-
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nia i zapomnienia. Eksponaty do
Izby Pamięci zostały pozyskane
z nieistniejącego już Muzeum
Ziemi Jedlińskiej, które powstało
z inicjatywy Miłośników Ziemi
Jedlińskiej. Muzeum mieściło
się w budynku dawnej szkoły
i zostało zlikwidowane w 2012
roku. Celem tego projektu było
również stworzenie właściwego,
godnego miejsca dla pamiątek
po biskupie Piotrze Gołębiowskim, który związany był z ziemią jedlińską. Był również patronem Publicznego Gimnazjum
w Jedlińsku, które zostało zlikwidowane po wprowadzeniu
reformy oświaty.
Ze względu na trwającą pandemię Izba Pamięci Ziemi Jedlińskiej
będzie udostępniona zwiedzającym w późniejszym terminie.

Nowy wóz bojowy dla OSP Wielogóra
stycznia 2021 r. w asyście druhów OSP
27
Wsola do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wielogórze dotarł nowy średni samochód
ratowniczo-gaśniczy – Man TGA 18.320.

Zakupiony wóz bojowy jest w
pełni wyposażony w nowoczesny sprzęt ratowniczy i gaśniczy. Posiada m.in. działko wodne
na dachu, wyciągarkę, zbiornik
wody o pojemności 4,6 tys.
litrów oraz napęd 4x4.
W odbiorze nowego wozu
udział wzięli: Kamil Dziewierz –
wójt gminy, Łukasz Kurek – przewodniczący rady wraz z radnymi
Barbarą Kołodziejską i Januszem
Mazurkiem, Andrzej Pawluczyk –
sekretarz gminy, druhowie-stra-

żacy z OSP Wielogóra, sołtys
Wielogóry Stanisław Dryja oraz
zainteresowani mieszkańcy.
Całkowity koszt zakupu samochodu to 880.680 zł, z czego 220
tys. zł dotacja ze środków Gminy
Jedlińsk, 100 tys. zł ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego, 180 tys. zł ze środków
Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego oraz 380 tys. zł ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
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Nowe boisko przy PSP w Wierzchowiach

marca 2021 r. odbyło się spotkanie wójta gminy
23
Kamila Dziewierza z przewodniczącym Łukaszem
Kurkiem i radnym Marcinem Drewnowskim, podczas

We wniosku skierowanym
do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego
którego omawiany był przygotowany przez wójta gminy Gmina Jedlińsk ubiega się
wniosek o dofinansowanie projektu przebudowy kom- o dofinansowanie w wysopleksu sportowego przy szkole w Wierzchowinach
kości 75% kosztu inwestycji, który według kosztorysu

wynosi niemal 600 tys. zł.
Projekt budowy kompleksu
sportowego obejmuje boisko
trawiaste do piłki nożnej, bieżnie, skocznie do skoku w dal
i trójskoku, piłkochwyty oraz
ogrodzenie.

Spotkanie ze sportowcami
29

stycznia 2021 r. Kamil Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk i Łukasz Kurek – przewodniczący rady gminy spotkali się z lekkoatletkami Justyną Paluch i Pauliną
Paluch oraz z Dominikiem Trzaszczką trenującym judo,
pochodzącymi z naszej gminy, którzy osiągali w ubiegłym
roku sukcesy w zawodach na szczeblu ogólnopolskim.

Wójt oraz przewodniczący
rady pogratulowali młodym sportowcom znakomitych wyników,
podziękowali za promocję gminy
Jedlińsk w całym kraju oraz wręczyli pamiątkowe dyplomy i upominki.
Słowa uznania zostały skierowane także do trenera Krystiana
Kilara, który był pierwszym trenerem Justyny i Pauliny.
Justyna i Paulina są lekkoatletkami startującymi w sztafetach
oraz biegach na krótkich dystansach. Do najważniejszych osiągnięć Justyny w 2020 r. należą:
• 1 miejsce – sztafeta 4x200 m
(Mistrzostwa Polski w Łodzi; klubowy rekord Polski – 1:37,92)
• 1 miejsce – sztafeta 4x100 m
(Akademickie Mistrzostwa Polski)
• 2 miejsce – sztafeta 4x200
m (Halowe Mistrzostwa Polski w
Toruniu)
• 3 miejsce – sztafeta 4x100
m (Mistrzostwa Polski we Włocławku)
Paulina w ubiegłym roku osiągnęła następujące wyniki:
• 1 miejsce – sztafeta 4x200 m
(Mistrzostwa Polski w Łodzi; klubowy rekord Polski – 1:37,92)
• 2 miejsce – bieg na 60 m w
kategorii U23 (Halowe Mistrzostwa Polski w Toruniu)
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• 2 miejsce – sztafeta 4x200 m
w kategorii open (Halowe Mistrzostwa Polski w Toruniu)
• 2 miejsce – sztafeta 4x100 m
(Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
w Białej Podlaskiej)
• 2 miejsce – bieg na 100 m
(Drużynowe Mistrzostwa Polski w
Lublinie)
• 3 miejsce – sztafeta 4x100 m
(Mistrzostwa Polski seniorów we
Włocławku)
Dominik natomiast w odbywających się w Jaworznie Zawodach
Mistrzostwa Polski Judo Kata
został mistrzem Polski w kategorii
U18. W zawodach uczestniczyło
50 par z całej Polski. Dominik zajął
pierwsze miejsce wraz z Kacprem
Rolą. Obydwaj trenują w tym
samym klubie – KS START Radom.
Dominik jest z nim związany już
od 10 lat, a jego trenerem jest
Andrzej Falkiewicz. Zawodnik
posiada 3 kyu pas zielony. We
wcześniejszych latach już kilkukrotnie udawało mu się stawać
na podium. Na tych samych zawodach Dominik startował również
w kategorii wiekowej U23 zajmując drugie miejsce.
W spotkaniu wzięli udział także:
Andrzej Pawluczyk – sekretarz
gminy oraz Ilona Starzyńska –
skarbnik gminy.

Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W

poniedziałek 1 marca 2021 r. w Jedlińsku
odbyły się gminne obchody Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Uroczystości rozpoczęły się
od mszy św. w intencji Ojczyzny
odprawionej w kościele parafialnym w Jedlińsku przez ks. prał.
Henryka Ćwieka.
Po mszy uczestnicy obchodów
złożyli wieńce i zapalili znicze
pod pomnikiem ku czci pomordowanych w czasie okupacji hitlerowskiej. Po oddaniu hołdu poległym, zebrani przemaszerowali
na Rynek pod pomnik ku czci
żołnierzy AK poległych i pomordowanych w latach 1939–1956,
gdzie złożono wieńce.
Po uroczystości w Jedlińsku
delegacja w składzie: Łukasz
Kurek – przewodniczący rady
gminy oraz Roman Wójcik –
dyrektor PSP w Starych Zawadach, udała się do miejscowości
Romanów, gdzie oddała hołd

wydarzeniu, które miało miejsce w nocy z 23 na 24 kwietnia 1944 r. – zrzut broni przez
angielski samolot Halifax.

Rozbiórka „Turysty”

lutym 2021 r. została przeprowadzona rozbiórka
W
budynku dawnej restauracji „Turysta” przy ulicy
Warszawskiej w Jedlińsku.
Budynek został wybudowany
w latach 20-tych ubiegłego stulecia. Przez długi czas mieściła
się w nim restauracja „Turysta”.
Potem także sklep meblowy,
kwiaciarnia oraz mieszkania
socjalne. Przez ostatnie kilka
lat budynek był nieużytkowany,
a poprzez skomplikowaną sytuację prawną nieruchomości,
niemożliwy był remont obiektu,
przez co jego stan techniczny
stale się pogarszał.
Ostatecznie Gminie Jedlińsk
udało się odkupić od prywatnego właściciela drugą połowę
nieruchomości, stając się jej
jedynym właścicielem. Stan
techniczny budynku był już jed-

nak na tyle zły, że Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazał jego rozbiórkę.
Prace wyburzeniowe zostały
wykonane w lutym, a działka
została uprzątnięta.
W 2020 r. dla działki, na której
stała „Turysta” został uchwalony
miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego, zgodnie
z którym teren ten został przeznaczony dla usług gastronomii, rozrywki i turystyki, sportu
i rekreacji, usług dla zdrowia, biur
oraz obiektów towarzyszących.
Działka zostanie zagospodarowana przez Gminę Jedlińsk
– nie będzie ona wystawiona
na sprzedaż.
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Z prac Rady Gminy
S

esje Rady Gminy zostały zwołane na 9 i 30
grudnia 2020 r. oraz 25
lutego i 25 marca 2021
r. Rada Gminy podjęła
uchwały w sprawie:
9 grudnia:
• zmieniająca Uchwałę Nr 9
grudnia:
• wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej
opłaty
• Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata
2020–2026
• wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2020 rok
• wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Jedlińsk

30 grudnia:
• zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Jedlińsk na rok 2021
• wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego
przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o

finansowaniu zadań oświatowych
• planu dofinansowania form
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat oraz formy i specjalności
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na
rok 2021 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Jedlińsk
• określenia kryteriów w
postępowaniu rekrutacyjnym
do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych oraz
do klasy I publicznych szkół
podstawowych prowadzonych
przez Gminę Jedlińsk, przyznania liczby punktów każdemu
kryterium
oraz
określenia
dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów
• ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych lub w schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
• uchwalenia Gminnego Pro-

Łukasz Kurek
Przewodniczący
Rady Gminy

gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
• zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych
• Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata
2020–2026
• wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2020 rok
• Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata
2021–2026
• uchwały budżetowej na 2021
rok
25 lutego:
• rozpatrzenia petycji w przedmiocie wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
• rozpatrzenia petycji „Alarm!
Stop zabójczemu GMO-STOP
niebezpiecznej szczepionce”
• rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej równości mieszkańców
• Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2026
• wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2021 rok

• niewyrażenia zgody na wyodrębnianie w budżecie gminy na
2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki
25 marca:
• przyjęcia Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami Gminy
Jedlińsk na lata 2021–2024
• przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Jedlińsk na lata 2021–2025
• przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt
• wystąpienia z wnioskiem do
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowych
nazw miejscowości – Kępiny i
Czarna Rola
• zmiany uchwały nr V/6/2019
Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie powołania delegatów do Związku
Gmin „Radomka”

Akcja dla Igi - IGUSIOWE SERDUSZKO

O

d lutego trwa akcja charytatywna dla Igi Izabela i Kamil Dziewierz.
Kilkudniowy kiermasz zorgaSawościuk, 2-letniej dziewczynki, która wymaga
nizowało także Centrum Kultury.
skomplikowanej i kosztownej operacji serca.

Iga urodziła się ze złożoną
i zagrażającą życiu wadą serca.
Przeszła już kilka operacji
i zabiegów, ale konieczna jest
jeszcze jedna operacja, która da
szansę Idze zdrowe życie. Jest
ona jednak bardzo kosztowna –
została wyceniona na ok. 40 tys.
euro, i ma odbyć się w Munster
w Niemczech. W pomoc w uzbieraniu potrzebnej kwoty zaangażowało się wiele osób, niemal
cała lokalna społeczność.
Z inicjatywą zbiórki na operację dla Igi wystąpiła Publiczna
Szkoła Podstawowa w Bierwcach, gdzie pracuje mama Igi.
Dyrektor Agnieszka Szymańska
oraz społeczność szkoły zorganizowali licytacje charytatywne
na portalu Facebook oraz kiermasz świąteczny, z którego
dochód został przeznaczony
na leczenie Igi. Na kiermaszu,
składając datek na akcję charytatywną można było dotrzymać
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m.in. stroik i ozdoby świąteczne,
wypieki oraz palmy świąteczne,
których prawie 1000 przekazali

Można było na nim nabyć ozdoby
świąteczne wykonane przez
uczniów szkół z terenu gminy
oraz koła gospodyń wiejskich.

W akcję włącza się również
cała społeczność lokalna. Zbiórki
prowadzone są także przez
sołectwa oraz szkoły.
Dotychczas udało się zebrać
ponad 200 tys. zł.

Jedna operacja szansą
na bezpieczne życie!
Ratujemy serduszko Igi!
Zwracamy się z prośbą o wsparcie Igi
Sawościuk, która ma chore serduszko
i obecnie przebywa w szpitalu po operacji. Kochani, ale to nie koniec, czeka ją
jeszcze bardzo ryzykowna i kosztowna
operacja, która będzie wykonana w
Niemczech. Dzięki tej operacji dziecko
będzie mogło żyć wiele lat. Teraz może
przeżyć tylko 5 lat.
Kiedy dowiedzieliśmy się, że ponownie zostaniemy rodzicami ogarnęła nas
ogromna radość. Nasza starsza córka
bardzo chciała mieć siostrzyczkę, z którą
będzie mogła się bawić. Z niecierpliwością czekała na dzień, kiedy przywiozę
do domu Igunię. I tak miało być... Jednak miesiąc przed przyjściem na świat
maleństwa usłyszeliśmy straszną wiadomość: izomeryzm lewostronny, jednokomorowe serce, odwrócenie trzewi,
mnóstwo innych nieprawidłowości
w budowie serca oraz słowa pani profesor: „nie daję gwarancji na powodzenie
leczenia. Bądźcie gotowi na wszystko...”.
Miesięczny pobyt w szpitalu, łzy,
niepewność oraz pytanie: czy nasze
dziecko przeżyje poród? Pytanie bez
odpowiedzi...
Łzy radości mieszały się ze smutkiem
kiedy lekarz podał mi na chwilę córkę
żebym mogła pocałować przed zabraniem na OIOM. Już wtedy Iga rozpoczęła
zaciekłą walkę o życie. Każdy dzień był
dla niej wyzwaniem. Kiedy odwiedzając ją widzieliśmy jak dzielnie walczy,
nasze serca przepełniała nadzieja na
powodzenie... Po kilku dniach przyszedł dla nas kolejny trudny moment,
kiedy opuszczałam szpital bez dziecka.
Kiedy mijałam szczęśliwych rodziców
wychodzących ze swoimi pociechami.
Nigdy nie zapomnę chwili, kiedy przed
wyjściem poszłam pożegnać się z Igunią i zobaczyłam uśmiech na jej buzi.

Pytania, na które nie potrafimy odpowiedzieć... Tak wyglądało dotychczasowe życie naszej małej córeczki. Dla
mnie osobiście pobyty w szpitalu również są bardzo wymagające, ponieważ
od kilkunastu lat choruję na cukrzycę.
Stres, nieodpowiednia dieta, a czasami
brak posiłku i tęsknota za najbliższymi
mocno osłabia mój organizm.

Dla lekarzy był to nieświadomy tik
– dla mnie cały świat... Kiedy zostaliśmy przewiezieni do Centrum Zdrowia
Dziecka rozpoczęła się walka o życie...
Operacje, komplikacje, cewnikowania
serca, ciągłe uświadamianie, że wada
jest bardzo poważna i nikt nie daje gwarancji, że dziecko przeżyje. W ciągu 2 lat
Igusia miała 4 operacje i 8 cewnikowań
serca. W międzyczasie walczyliśmy
o życie Igi z powodu sepsy meningokokowej. Nadal słyszę słowa pani doktor,
że potrzebny jest transport lotniczy,
ponieważ karetka nie dowiezie Igi do
Warszawy. Każdy pobyt w szpitalu kończy się ogromną traumą. Przygotowania do operacji, zapłakana buzia, wyciągnięte rączki... Wiemy że tak trzeba,
jednak serce rozpada się na milion
kawałków. Następnie obraz z OIOM:
respirator, mnóstwo pomp, przywiązane rączki i nóżki do łóżeczka... I ciągłe
pytania siostry czy Igunia nie umrze...

Polscy kardiochirurdzy mają do zaoferowania jeszcze jedną i ostatnią operację, która nie da gwarancji długiego
życia. Jednak pojawiła się nadzieja na
pomyślny scenariusz. Profesor Edward
Malec z Munster w Niemczech, wybitny
kardiochirurg, zobowiązał się wykonać
jeszcze 2 operacje. Pierwsza powinna
odbyć się w ciągu 3 miesięcy. Profesor
wlał w nasze serca nadzieję, że nasza
córeczka jeszcze przez wiele długich lat,
może cieszyć się życiem.
Życie Igi zostało wycenione na ok. 45
tys. euro. Nadal czekamy na dokładny
kosztorys, który obejmuje planowy
pobyt. Jednak w przypadku komplikacji
koszty wzrosną. Nie jesteśmy w stanie sfinansować całej operacji. Mimo
że pomaga nam cały sztab wspaniałych ludzi, potrzeby są ogromne. Nie
wyobrażamy sobie życia bez naszej
małej Iskierki, dlatego z całego serca
błagamy o pomoc. Każda złotówka jest
dla nas bezcenna, każde udostępnienie
apelu zapewnia nam kolejne wsparcie.
Pomóżcie nam uratować Igusię, która
tak bardzo chce żyć... Pokazała to wielokrotnie pokonując różne przeciwności....
Jednocześnie dziękujemy Wszystkim,
którzy są z nami, wspierają, organizują
kolejne akcje.... Jesteście niesamowici!

Agnieszka i Dariusz Sawościuk

Koszt operacji wynosi około 40.000 Euro
Wpłat można dokonywać na konto fundacji, na stronie oficjalnej zbiórki:
https://www.siepomaga.pl/igusiowe-serce
Przekaż swój 1% podatku
Nr KRS:
0000396361
Cel szczegółowy 1%:
0118356 Iga

Wyślij SMS
Numer: 72365
Treść: 0118356
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Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku
ul. Warecka 4
26-660 Jedlińsk
tel. 48 32 13 881
e-mail: gbpjedlinsk@wp.pl
www.biblioteka.jedlinsk.pl
GODZINY PRACY
poniedziałek: 7:30-18:00
wtorek-czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:00

Warto przeczytać!
Omid Scobie, Carolyn Durand, „Harry i Meghan. Chcemy być wolni”
Autorzy dają nam możliwość zajrzenia za pałacowe mury i przyjrzenia się relacjom w najbardziej znanej
rodzinie świata. Ujawniają prawdziwe szczegóły wspólnego życia Harry’ego i Meghan.
Otylia Jędrzejczak, „Moja historia”
Biografia słynnej pływaczki to intymna i przejmująca opowieść o życiu wielkiej sportsmenki, którą los
wyniósł na piedestał, by strącić w przepaść.
Wojciech Chmielarz, „Prosta sprawa”
Pełna akcji powieść sensacyjna, której fabuła dzieje się w Karkonoszach, została napisana w czasie lock
downu. Początkowo publikowana w odcinkach, a teraz ukazuje się drukiem w rozszerzonej wersji.
Magdalena Wala, „Klątwa ruin”
Wzruszająca podróż do 1920 roku i czasów walki o wolność, gdzie tajemnica sięga wielu pokoleń i miłości
wbrew zasadom.
Ks. Piotr Pawlukiewicz, „Z braku rodzi się lepsze”
Z tej niezwykłej autobiografii dowiesz się m.in. o tym, jak powstawały kazania ks. Piotra, które jego
kazania są tymi najważniejszymi dla niego, jak to się stało, że został księdzem… i wiele więcej.
Jadwiga Przybyłowska, „Alergie. Żyj w zgodzie z otoczeniem”
Czym jest alergia i jak ją rozpoznać? Jak duży wpływ mamy na jej wystąpienie? Jakie są możliwości diagnostyczne
i farmakologiczne? Książka zawiera również wskazówki dotyczące żywienia i stylu życia, które mają wpływ
na wystąpienie objawów alergicznych.

Agata Lewandowska, „Warzywa, które leczą. Przepisy na zdrowie i odporność”
Czy wiesz, że w codziennym jadłospisie powinno się znaleźć co najmniej pięć porcji warzyw i owoców – z przewagą
warzyw? Autorka opisuje 23 najpopularniejsze i łatwo dostępne warzywa – z naciskiem na ich prozdrowotne właściwości i zastosowania kulinarne.
Agnieszka Stelmaszyk, „Michał i złoty puchar”
Propozycja książek z serii „Już czytam” do samodzielnego czytania przez dzieci dopiero zaczynające swoją przygodę
z książkami. Zabawne historyjki z niesamowitymi bohaterami i ich niezwykłymi przygodami na pewno rozbawią
i zachęcą do czytania każdego młodego czytelnika.
„Rymowanki naszego dzieciństwa”
Zbiór polskich rymowanek i wierszyków, które nie tylko gwarantują świetną zabawę, ale też uczą. Kolorowe ilustracje
i łatwo zapadające w pamięć rymy przypadną do gustu każdemu dziecku.
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„Bajkowa zima”

takim hasłem Gminna Biblioteka Publiczna w JePoddlińsku
zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci.
Do biblioteki wpłynęło 15
prac konkursowych wykonanych różnymi technikami.
Wszyscy wykazali się niezwykłymi pomysłami, które
wymagały ogromnego trudu
w przygotowanie tak pięknych prac.
Laureatami
konkursu
zostali: I miejsce – Wiktoria
Ofiara, II miejsce – Bartosz

Bednarek, III miejsce – Oliwia
Kocińska.
Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy!
Miło nam również poinformować, że pozostali uczestnicy konkursu otrzymali
wyróżnienie.
Dziękujemy
wszystkim
uczestnikom za zaangażowanie w konkursie.
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Prace remontowe we Wsoli
Dziewierz - wójt gminy Jedlińsk odwiedził
Kamil
Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wsoli.
Dyrektor Dorota Dobosz
oraz jej zastępca Jacek
Molenda przedstawili prace,
które zostały wykonane w
ostatnim czasie:
• nowa sieć informatyczna,
która obejmuje około 4,5 km
okablowania w całym obiekcie szkolnym,
• wykonano prace remon-

towo-malarskie w 7 salach
dydaktycznych, w czterech
wymieniono lampy oświetleniowe na ledowe, położono
nawierzchnie
tarkettowe
w dwóch spośród nich,
• do jednej z sal dydaktycznych na I piętrze budynku
zakupiono nowe regały, stoliki i krzesła dla uczniów.

Nowe komputery w PSP w Wierzchowinach
K
amil Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk oraz Marcin
Drewnowski – radny gminy, odwiedzili Publiczną
Szkołę Podstawową w Wierzchowinach, gdzie dyrektor
Justyna Turzyńska zaprezentowała nowe zestawy
komputerowe oraz tablety.

Szkoła
znalazła
się
wśród placówek, do których Państwowy Instytut
Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej – przekazał
25 tabletów wraz z usługą
dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów
Multimedialnych OSE”.
Jest to forma wsparcia dla szkół, realizowana
przez Ministra Cyfryzacji,
w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej,
za pośrednictwem NASK
PIB, udzielona w ramach
projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
NASK PIB, jako operator
OSE, został na mocy ustawy
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o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do
nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia
multimedialne, a także do
zapewnienia szkołom usługi
bezprzewodowego dostępu
do Internetu wraz z niezbędnymi
urządzeniami
umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowaniem.
Tablety w obecnej chwili
są użyczone nauczycielom
do wykorzystania w ich
pracy zdalnej z uczniami. Po
powrocie do nauki zdalnej
sprzęt będzie wykorzystywany przez uczniów podczas zajęć lekcyjnych.

Koncert z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny
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marca br. Gminne Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej w Jedlińsku zrealizowało koncert z okazji
Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny.

Było to niecodzienne wydarzenie artystyczne. Na wyjątkowość tego przedsięwzięcia
złożyło się kilka czynników.
Po pierwsze podczas koncertu
wystąpili nauczyciele z terenu
naszej gminy panie: Ewelina
Górska, Anna Kraska, Ewa
Murdza, Katarzyna Sadowska
i panowie Dariusz Makarewicz,
Dariusz
Religa
i Remigiusz Sadowski.
Po drugie niemal równo rok
trzeba było czekać na pierwsze wydarzenia kulturalne od
momentu wybuchu pandemii
i wprowadzenia zakazu działalności dla placówek kulturalnych. Pomimo tego koncert
odbył się w reżymie sanitarnym tj. z niewielkim udziałem
publiczności i zachowaniem
wszelkich zasad sanitarnych.
Dlatego wydarzenie to zostało
zarejestrowane i udostępnione
na kanale You Tube - Gminnego
Centrum Kultury.
W trakcie koncertu usłyszeliśmy znane i wyjątkowe szlagiery dedykowane kobietom i
mężczyznom, takie jak: ,,Ktoś
między nami", ,,Miasteczko cud",
,,Brzydcy" ,,Jesteś lekiem na całe
zło", ,,Bądź moim natchnieniem",
,,Wymyśliłam Cię", ,,Jej portret"
czy też ,,Parole, parole, parole".
Słowa tych piosenek pozwoliły
stworzyć muzyczne portrety
kobiety i mężczyzny opisując ich
meandry uczuć, relacji i rozte-

rek. Koncert osadzony był w klimacie kawiarenki artystycznej,
tworząc tym samym wyjątkowy
nastrój muzyczny wieczoru. Kto
z państwa jeszcze tego koncertu nie obejrzał polecamy
serdecznie
(yutu.be./hbe2_
Kdcgrw.com). Bowiem każda
z piosenek jest odrębną opowieścią. Natomiast wszystkie
utwory razem tworzą wspaniałe
muzyczne spotkanie i klimat
z niebanalnym przesłaniem.
Mam nadzieję, że koncert
zapadnie na długo w Państwa
pamięci, a także uprzyjemni czas
oczekiwania, kiedy będziemy
mogli się spotkać podczas
takich wyjątkowych przedsięwzięć realizowanych wspólnie z
naszymi artystami, którym jeszcze raz serdecznie dziękuję za
wspaniałą współpracę.
Dziękuję również pani Barbarze Makulskiej za udostępnienie
rekwizytów
do
przygotowania
scenografii
oraz pracownikom GCKIKF .
Przyczynkiem do zrealizowania koncertu był zbliżający
się Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn dlatego nie mogło zabraknąć życzeń z tej okazji, które
złożyli:
wiceprzewodnicząca
powiatu p. Teodozja Bień, Wójt
Gminy Jedlińsk, p. Kamil Dziewierz oraz przewodniczący
Rady Gminy p. Łukasz Kurek.
Agnieszka Gryzek
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Rok Młodzieżowej Orkiestry Dętej
R

ok intensywnej pracy z dziećmi oraz młodzieżą za nami. Dokładnie 8 lutego 2020 roku swoją
działalność rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Jedlińsk, prowadzona
przez kapelmistrza
Marka Bąbolewskiego, przy udziale instruktorów
Kamila Węgrzyniaka oraz Michała Krupy.
Młodzieżowa
Orkiestra
Dęta (MOD) jest kontynuatorem wieloletniej tradycji Orkiestry Dętej Gminy
Jedlińsk. Roczek to znakomita okazja do świętowania- nie mogło z tej okazji
zabraknąć
urodzinowego
tortu , który został zasponsorowany przez właścicieli
Piekarni Expuch- Teodezję
i Marka Jaworskich, a młodzi orkiestranci zaprezentowali swoje umiejętności
muzyczne. W tym niezwykle ważnym dla nas święcie
uczestniczyli: Wójt Gminy
Jedlińsk - Kamil Dziewierz,
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przewodniczący Rady Gminy
w Jedlińsku- Łukasz Kurek,
proboszcz parafii w Jedlińsku- ks. Grzegorz Wójcik,
Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury i Kultury Fizycznej
W Jedlińsku- Agnieszka Gryzek oraz rodzice. Koncert jaki
pod batutą Marka Bąbolewskiego przygotowali młodzi
artyści zrobił na wszystkich
ogromne wrażenie. Jesteśmy ogromnie szczęśliwi,
że pomimo wielu trudności Orkiestra działa i ma na
swoim koncie już pierwsze koncerty dla lokalnej
społeczności.

Konkurs wielkanocny
W

dniu 17 marca 2021 r. w GCKiKF w Jedlińsku, miała miejsce ocena prac plastycznych, które wpłynęły
na konkurs wielkanocny skierowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W bieżącym roku tematem przewodnim była palma oraz stroik.

Do organizatora wpłynęło 167
prac wykonanych przez uczniów
z
następujących
placówek
oświatowych: ZSP w Jedlińsku,
ZSP we wsoli, PSP w Ludwikowie, PSP w Jedlance, PSP w Starych Zawadach, PSP w Wierzchowinach oraz z Kół Gospodyń
Wiejskich działających na terenie gminy jak również indywidulane prace wykonane przez
osoby dorosłe. Jury w składzie
Elżbieta Raczkowska – główny
specjalista ds. plastyki i wystawiennictwa w Resursie Obywatelskiej w Radomiu, Halina
Baran- członek Gminnej Komisji
ds. rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Agnieszka
Gryzek – dyrektor GCKIKF w
Jedlińsku, po wnikliwej analizie
wszystkich prac konkursowych
postanowiło przyznać nagrody i
wyróżnienia następującym osobom i grupom artystycznym w
VI kategoriach wiekowych:
Kategoria I
(przedszkolaki i klasy 0)
Nagrody otrzymali:
Wiktoria Borowiec – Publiczne
Przedszkole we Wsoli
Klara Rafalak – PSP w Ludwikowie
Kacper Strusiński – ZSP we
Wsoli
Marcel Potera – ZSP w Jedlińsku
Piotr Sułkowski – PSP Stare
Zawady
Wyróżnienia w tej kategorii
otrzymali:
Amelia Prażnowska – ZSP w
Jedlińsku
Oskar Brzeziński- PSP w Starych Zawadach
Krzysztof
Kołtunowicz
–
Publiczne Przedszkole we Wsoli
Wiktoria Ofiara – ZSP w Jedlińsku
Joanna Jabłońska – PSP w Wierzchowinach
W II kategorii wiekowej , tj.
klasy I-III szkoły podstawowej jury przyznało nagrody
następującym osobom:
Maksymilian Wydra- ZSP w
Jedlińsku
Natalia Pytlak- ZSP w Jedlińsku
Michał Wroński – ZSP we Wsoli
Jakub Jabłoński –PSP w Wierzchowinach
Natalia Gruszka – ZSP w

Jedlińsku
Wyróżnieni zostali:
Milena Janeczek- PSP w Wierzchowinach
Nataniel Jończyk- PSP w Starych Zawadach
Anna Kozłowska – PSP w
Jedlance
Alicja Krajewska – ZSP we
Wsoli
Filip Dziosa – ZSP w Jedlińsku
Zuzanna Janiszewska – ZSP w
Jedlińsku
W III kategorii wiekowej, tj.
klasy IV-VI szkoły podstawowej jury przyznało 7 nagród i
4 wyróżnienia
Nagrody otrzymali:
Zuzanna Szymczak- PSP w
Jedlance
Natalia Bartnik- PSP w Wierzchowinach
Katarzyna Gutowska – PSP w
Starych Zawadach
Piotr Szczepański – ZSP we
Wsoli
Kinga Kobza –ZSP we Wsoli
Anita Piwowarczyk- ZSP w
Jedlińsku
Magdalena Żarłok – ZSP w
Jedlińsku
Wyróżnienia otrzymali natomiast:
Oliwia Pośnik – PSP w Ludwikowie
Iga Szczepańska – ZSP we
Wsoli
Tatiana Chojnacka- PSP w
Jedlance
Jakub Włodarczyk- PSP w
Ludwikowie
W IV kategorii wiekowej tj.
klasy VII-VIII szkoły podstawowej nagrody otrzymali:
Alicja Sułkowska- PSP w Starych Zawadach,
Natalia Szymczak- PSP w
Ludwikowie
Jakub Imiołek – ZSP w Jedlińsku
Karina Kalbarczyk- ZSP w
Jedlińsku
W V kategorii wiekowej
„dzieci wraz z rodzicami” jury
przyznało 7 nagród i 6 wyróżnień
Nagrody otrzymali:
Marcelina Szymczak – PSP w
Ludwikowie
Zuzanna Ofiara – PSP w Wierzchowinach

Krzysztof Imiołek – ZSP w
Jedlińsku
Lena Bakowska – PSP w Starych Zawadach
Jan Wąsik – ZSP we Wsoli
Maria Tomalska –ZSP we Wsoli
Natalia Kurek – PSP w Ludwikowie
Wyróżnienia otrzymali natomiast:
Hanna Taborek- PSP w Starych Zawadach
Sebastian Dawidowski- PSP w
Wierzchowinach
Filip Kwiatek- ZSP w Jedlińsku
Magdalena Smyrda – PSP
Wierzchowiny
Igor Łyżwa- PSP w Ludwikowie
Iga Sułkowska – PSP w Starych
Zawadach
W ostatniej, VI kategorii
„dorośli”, czyli kluby zainteresowań działające w świetlicach, koła gospodyń wiejskich, domy pomocy społecznej oraz osoby indywidualne,
jury przyznało 5 nagród:
KGW w Ludwikowie
KGW „Zawadzianki” z Nowych
Zawad
KGW Centrum „Zgoda” z Bier-

wieckiej Woli
KGW „Płaskowskie Raki” z Płaskowa
Jadwiga Jakubiak z Ludwikowa
Jury podczas oceny prac konkursowych brało pod uwagę
przede wszystkim ich charakter
nawiązujący do tradycji, dobór
materiałów, kolorystykę, estetykę wykonania, a także oryginalność. Istotne było także
wykonanie pracy z użyciem
materiałów naturalnych.
Jury konkursu oraz organizatorzy zachęcają dzieci, młodzież
i dorosłych do udziału w konkursach pielęgnujących tradycje świąteczne, pozwalających
uczestnikom nabywać twórczych
kompetencji.
Wszystkie prace, które wpłynęły na przedmiotowy konkurs
zostały wystawione na sprzedaż
podczas kiermaszu, z którego
dochód w całości został przekazany na leczenie Igi Sawościuk. Gminne Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej włączyło się
bowiem w akcję charytatywną
mająca na celu pomoc w ratowaniu zdrowia i życia małej Igi.
Anna Malinowska
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Kusaki - Ścięcie śmierci

W

ydarzenie Jedlińskie Zapusty ze swoim flagowym
widowiskiem ,,Ścięciem Śmierci"- to jedyne
w swoim rodzaju wydarzenie na mapie kulturalnej
naszego kraju.

Ta piękna i bogata tradycja
nieprzerwanie trwająca od kilku
wieków w tym roku odbyła się
w formule on-line ze względu
na ograniczenia związane z
pandemią. Będąc depozytariuszami tego wielowiekowego
zwyczaju podęliśmy jedynie
możliwe w tym czasie dziania,
żeby kontynuować odtwarzanie widowiska. Pomimo tego,
że nie mogliśmy spotkać się na
Jedlińskim Rynku i poczuć tej
niepowtarzalnej atmosfery i klimatu obchodzenia ostatniego
dnia karnawału, mogliśmy wziąć
udział w tym wydarzeniu za
pośrednictwem nowoczesnych
technologii. Dlatego obrzęd
ten został odtworzony, zarejestrowany, a następnie zamieszczony na stronie internetowej,
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która powstała ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego 2 lata temu. Strona
dedykowana widowisku to:
www.scieciesmierci.pl. Zamieszczone są na niej zarówno zdjęcia
współczesne jak i archiwalne, a
także materiały filmowe. Tradycyjne tegoroczne widowisko
rozpoczęliśmy o godzinie 13.00
aktem przejęcia władzy, który

już na stałe wpisał się do obchodów kusego wtorku. Zgodnie
z tradycją prastara Rada Miasta Jedlińsko przejęła władzę
od urzędującego Wójta Gminy
Jedlińsk p. Kamila Dziewierza.
Autorem aktu przejęcia władzy
jest ks. Andrzej Wąsik. Następnie o godzinie 15.30 zamieszczony został materiał filmowy
z tegorocznym obrzędem. Prócz
tego działaniami towarzyszącymi związanymi ze świętowaniem ostatniego dnia karnawału
były konkursy dla mieszkańców.
Pierwszy nich to konkurs na
„Najciekawsze przebranie kusakowe”. Odbył się on za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, a zgłoszenia
wpływały drogą on-line. W konkursie wzięło udział 9 mężczyzn,
a decyzją jury składającego się
z pracowników Gminnego Centrum Kultury w Jedlińsku: p. Anny
Malinowskiej – przewodnicząca
oraz pań Beaty Zegarek i Kingi
Kalbarczyk- członków, nagrody
otrzymali Jarosław Kacperczyk II miejsce, Kamil Smyrda, Jakub

Urbański, Bartłomiej Urbański - III miejsce, a wyróżnienie
Adam Wus. Ponadto pracownicy
instytucji tego dnia zorganizowali również dla mieszkańców
konkurs wiedzy o widowisku.
Odbył się on na Jedlińskim
Rynku, a każdy kto wziął w nim
udział otrzymał słodki poczęstunek w postaci piernikowych
figurek przedstawiających np.
parę młodą , diabełka , mieszczan czy wójta. Dziękuje pani
Partycji i Jędrzejowi Bratuli Jakubowskim, za pomoc przy
realizacji strony internetowej.
Składam również podziękowanie ks. Andrzejowi Wąsikowi
za wsparcie merytoryczne.
Ponadto polecamy Państwa
uwadze stronę internetową prowadzoną przez Gminne Centrum
Kultury w Jedlińsku poświęconą
widowisku obrzędowemu Ścięcie Śmierci. (www.scienciesmierci.pl). Naszym celem jest,
aby gromadzić i zamieszczać na
tej stronie wszystkie informacje i materiały związane z tym
ważnym dla nas wszystkich
obrzędem. Jednocześnie zwracamy się z serdeczną prośbą
do tych Państwa, którzy posiadacie w swoich prywatnych
archiwach fotografie z widowiska zapustowego o ich udostępnienie. Szczególnie chodzi nam
o starsze zdjęcia lub materiały
filmowe. Gdybyście się Państwo zdecydowali udostępnić
zdjęcia należy dostarczyć je
do Gminnego Centrum Kultury
osobiście, zostaną ono zeskanowane i Państwu zwrócone
lub przesłać je zeskanowane na
adres mailowy: ckj.impr@onet.
pl, (wówczas prosimy również
o pisemą zgodę Państwa na ich
zamieszczenie na wspomnianej stronie). Prosimy jednocześnie o podanie następujących
informacji (o ile są one Państwu znane), .tj. autor zdjęć, rok
wykonania i kto na nich jest .
Agnieszka Gryzek

Koncerty ON-LINE
W

związku z panującym stanem epidemii, Centrum
Kultury w Jedlińsku zaprezentowało koncerty
z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Pierwszego
Dnia Wiosny w formule on-line.

W styczniu uczestnicy zajęć
artystycznych
przygotowali
muzyczną niespodziankę dla
babć i dziadków, a w marcu
wystąpili z okazji pierwszego

dnia wiosny. Udział w nim wzięli
uczestnicy zajęć wokalnych oraz
zajęć muzycznych (keyboard i
akordeon).
Anna Malinowska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Poradnia rehabilitacji

Jedlińsk, ul. Warecka 4
tel. 516 722 433

Zapraszamy
7:00 - 18:00

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację pandemiczną,
godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
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Komunikaty, informacje
Informacje dotyczące szczepień na COVID-19
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
uprzejmie informuje, że szczepienia populacji odbywają się
w gabinetach Ośrodka Zdrowia w Jedlińsku – wejście B do
budynku przy ul. Wareckiej 4.
Szczepienia odbywają się w punktach szczepień tj. w oddzielnych
pomieszczeniach, w których nie
przyjmujemy pacjentów z objawami
ostrej infekcji. Pacjenci umawiani są
na konkretną godzinę, aby zminimalizować kontakt z innymi osobami.
Na szczepienie kwalifikuje lekarz
na podstawie przeprowadzonego
wywiadu, dlatego poinformuj go o
wszelkich niepokojących objawach,
które mogą świadczyć o rozwijającej się infekcji.
Jak przygotować się
do szczepienia?
• Zjedz posiłek (najlepiej lekki)
i przyjmij leki, które przyjmujesz
codziennie.
• Załóż odpowiednie ubranie, by
nie przedłużać przygotowań do
iniekcji już na miejscu.
• Panom stanowczo odradzamy
koszule z mankietami, krawaty, garnitury, a paniom bluzki zapinane na
guziki i żakiety, które trudno będzie
zdjąć. Zastrzyk jest podawany w
ramię. Przy odpowiednim stroju
wystarczy je odsłonić bez zdejmo-
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wania ubrania. Najlepszym wyborem jest zwykła luźna podkoszulka,
na którą można nałożyć sweter czy
bluzę.
• Zabierz ze sobą dowód osobisty, posiadaną dokumentację
medyczną, spis zażywanych leków,
okulary, jeśli słabo widzisz.
• Prosimy o punktualność. Jeśli
ktoś bardzo się obawia spóźnienia,
wystarczy że będzie w przychodni
pięć minut przed czasem. Pacjenci
rejestrowani są na szczepienie na
konkretną godzinę, termin znają
odpowiednio wcześniej, a dodatkowo na dobę przed otrzymują przypomnienie smsem. Osoby posiadające jedynie telefon stacjonarny,
mogą podać numer telefonu komórkowego kogoś ze swoich bliskich,
a jeśli nie mają takiej możliwości,
muszą polegać na swojej pamięci.
Punkty szczepień zapisują na tę
wizytę pacjentów zwykle co kwadrans lub co pół godziny, w zależności od organizacji swoje pracy.
Płynny ruch jest w tym przypadku
szczególnie ważny, by nie powstawały zatory i by kolejne osoby nie
musiały zbyt długo czekać.
• Odwołaj wizytę, gdy nie możesz
przyjść w wyznaczonym terminie. Jak najszybciej skontaktuj
się z punktem szczepień.
• Zaczekaj na miejscu 15 minut po
szczepieniu dla własnego bezpieczeństwa, by w razie pojawienia się

niepożądanych reakcji, szybko uzyskać pomoc. Jeśli nic się nie dzieje,
wracamy do domu.
• W dniu szczepienia nie planujemy żadnych prac związanych
z wysiłkiem. Możemy czuć się normalnie, ale trzeba się liczyć z tym,
że nasz organizm zareaguje na
szczepionkę. Najczęściej obserwowany jest ból ręki, w którą wykonano zastrzyk – dlatego ważne
jest, by podano go w rękę mniej
używaną. Inne, dość częste dolegliwości po szczepieniu to dyskomfort, bóle mięśni, stan podgorączkowy. Nie panikujemy, bierzemy
paracetamol i czekamy 1–2 dni, bo
w tym czasie zwykle objawy znikają. Jeśli jednak gorączka będzie
wysoka, a dolegliwości będą się
nasilały, trzeba skontaktować się
ze swoim lekarzem rodzinnym.
• Nie organizujmy spotkań rodzinnych i towarzyskich zaraz po szczepieniu. Częściową (50-procentową)
odporność nabywa się średnio
po 12 dniach od iniekcji pierwszej dawki, ale u starszych osób
trwa to zwykle dłużej, bo z wiekiem układ odpornościowy pracuje
mniej sprawnie i potrzebuje więcej
czasu do produkcji przeciwciał. Na
rodzinne imprezy najlepiej poczekać do tygodnia po drugiej dawce.

Alicję Majcher
dyrektor SPZOZ w Jedlińsku

COVID-19 PORADNIK DLA PACJENTÓW
I. PODEJRZENIE COVID-19
1. Jeżeli masz następujące objawy:
kaszel, gorączka, duszności, a także
bolą cię mięśnie i głowa, straciłeś
węch lub smak, czujesz się bardzo
osłabiony skontaktuj się telefonicznie
z lekarzem POZ w swojej przychodni.
2. Po szczegółowej rozmowie
przez telefon, jeżeli lekarz uzna to
za konieczne, otrzymasz zlecenie na
wymaz w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Od lekarza otrzymasz numer zlecenia na wymaz
(ID zlecenia). Bez ID zlecenia nie
będzie można wykonać bezpłatnego
testu w ramach NFZ.
II. WYMAZ
1. Kto może skorzystać z punktów
wymazowych? Każdy, kto otrzymał
od lekarza POZ wygenerowany numer
zlecenia na wymaz.
2. Kiedy?
a) Wymaz wykonaj, jak najszybciej
od wystawienia zlecenia przez lekarza
POZ.
b) Od dnia następującego po dniu
zlecenia wymazu podlegasz 10-dniowej kwarantannie (masz prawo opuścić miejsce jej odbywania na czas
pobrania wymazu oraz dojazdu do
punktu mobilnego i z powrotem do
domu). Jeżeli wynik będzie negatywny, zostaniesz automatycznie
zwolniony z kwarantanny.
3. Gdzie?
a) Badanie wykonasz w punktach
wymazowych. Wykaz punktów stacjonarnych i innych punktów „drive-thru”
oraz ich godziny działania dostępne
są na stronie: https://pacjent.gov.pl/
aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie
-pobran.
b) Na badania nie obowiązują zapisy.
Osoby obsługiwane są wg kolejności
przybycia.
4. Jak przygotować się do badania?
a) Przygotuj nr zlecenia oraz dowód
tożsamości.
b) Minimum 2 godziny przed pobraniem nie spożywaj posiłków, nie pij,
nie żuj gumy do żucia, nie pal, nie
płucz jamy ustnej ani nosa, nie myj
zębów, nie wpuszczaj kropli do nosa.
Inaczej wynik może być zafałszowany!
5. Jak wygląda badanie? Badanie
polega na pobraniu wymazu z nosa
lub gardła.
III. WYNIK
1. Wyniki dostępne są wyłącznie
formie elektronicznej do 48 godz. po
wykonaniu wymazu.
2. Do czasu uzyskania wyniku pozostajesz w kwarantannie domowej.

3. Wyniki sprawdzasz:
a) na swoim Internetowym Koncie
Pacjenta w portalu pacjent.gov.pl,
b) u lekarza, który wydawał zlecenie,
c) oraz pomocniczo na podstawie
kodu i instrukcji, którą otrzymałeś od
osoby pobierającej wymaz.
4. Jeżeli oczekując na wynik wymazu
poczujesz się gorzej (nagła duszność, wysoka temperatura trudna
do zbicia lub inne objawy: wymioty,
biegunki, zanik moczu) należy dzwonić pod nr 999 (rozmowa z dyspozytorem, ew. wezwanie Zespołu
Pogotowia Ratunkowego).
IV. POTWIERDZONE ZAKAŻENIE
WIRUSEM SARS-CoV-2
(CHOROBA COVID-19)
1. Od dnia otrzymania dodatniego
wyniku wymazu automatycznie trafisz
na izolację domową trwającą 10 dni.
Wszystkie osoby, z którymi mieszkasz
zostają objęte kwarantanną. Kwarantanna domowników trwa przez cały
czas Twojej izolacji + 7 dodatkowych
dni. Za złamanie kwarantanny i izolacji
obowiązują wysokie kary pieniężne.
2. Lekarz nie może skrócić izolacji, nawet jeżeli Twoje objawy ustąpiły, może ją jednak przedłużyć, jeżeli
objawy będą się utrzymywały.
3. Z numeru telefonu 22 25 71 145
otrzymasz automatyczny komunikat
o nałożeniu kwarantanny.
4. Poinformuj pracodawcę.
5. Ściągnij na smartfona aplikację
Kwarantanna Domowa, w ten sposób
unikniesz wizyt policji.
6. W razie narastania lub nagłej
duszności, wysokiej temperatury trudnej do zbicia, lub pojawienia się innych
niepokojących objawów (uporczywe
wymioty, biegunki), należy dzwonić
pod nr 999 (rozmowa z dyspozytorem
lub ew. wezwanie Zespołu Pogotowia
Ratunkowego) lub skontaktować się
z lekarzem POZ.
V. ZALECENIA DLA OSÓB
CHORUJĄCYCH
W WARUNKACH DOMOWYCH
1. Stosuj wszystkie dotychczasowe
leki na choroby przewlekłe (chyba, że
lekarz zadecyduje inaczej).
2. Oszczędzaj się. Jeżeli występuje
zmęczenie/duszność po wysiłku,
odpocząć. Spać najlepiej na brzuchu
lub boku. Płuca lepiej wtedy się wentylują.
3. Pij dużo płynów (minimum 3 l.
tj. 10–12 szklanek na dzień), szczególnie przy podwyższonej temperaturze, biegunkach. W wypadku
uporczywych mdłości lub wymiotów

zalecamy kontakt z lekarzem.
4. Monitoruj temperaturę ciała
(2 razy dziennie), ciśnienie tętnicze (może być niższe niż zazwyczaj),
puls/tętno (może być podwyższone,
zwłaszcza po wysiłku), saturację
(optymalna >94%, może być niższa
u palaczy lub osób z chorobami płuc).
Saturację mierzymy pulsoksymetrem,
w wypadku braku urządzenia można
policzyć liczbę oddechów na minutę.
Parametry z monitorowania podaj
podczas kontaktu z lekarzem POZ.
5. Spożywaj suplementy: witamina
C, witamina D, w razie dużego osłabienia/biegunek elektrolity i magnez.
6. W wypadku wysokiej temperatury
lub silnych bólów mięśni lub stawów
stosować paracetamol 500 mg do 6
tabletek na dzień lub ibuprofen 400
mg do 4 tabletek na dzień.
VI. REHABILITACJA OSÓB
Z/PO CHOROBIE COVID-19
1. Podczas choroby w miarę możliwości, należy wykonywać rehabilitację oddechową. Materiały są
dostępne tutaj: http://www.emedica.pl/covid-19/opis/526-duszno-i
-trudnoci-z-oddychaniem-.html.
2. Rehabilitacja osób po chorobie.
Materiały dostępne są tutaj: https://
www.mp.pl/covid19/zalecenia-pacjenci/250632,informator-dla-pacjentow-na-temat-samodzielnej-rehabilitacji-po-przebyciu-covid-19.
VII. OZDROWIEŃCY
1. Krew ozdrowieńców ratuje życie
chorym na COVID-19. Twoja krew
może uratować komuś życie!
2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu
apeluje do wszystkich osób, które
chorowały na COVID-19 i zostały
uznane za zdrowie, żeby oddawały
osocze krwi. Zdaniem naukowców
przeciwciała z osocza ozdrowieńców to skuteczny i bezpieczny
sposób leczenia ciężko chorych
na COVID-19.
3. Procedura pobrania osocza jest
w pełni bezpieczna, z wykorzystaniem wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, zgodnie z procedurami wzmożonego reżimu sanitarnego. Dawcami osocza mogą zostać
osoby, które spełniają następujące
warunki: upłynęło co najmniej 28 dni
od ustąpienia objawów, albo 18 dni
od zakończenia izolacji po zakażeniu
SARS-CoV-2 lub po wyzdrowieniu z
COVID-19, wiek 18–65 lat, brak chorób przewlekłych (dozwolone leki na
nadciśnienie i antykoncepcja).
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Stanowisko MRiRW
dot. szkoleń
w zakresie środków
ochrony roślin

W

związku ze zgłaszanymi kolejnymi wątpliwościami dotyczącymi organizacji
w trakcie trwania pandemii COVID-19 szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje poniżej następujące wyjaśnienia.

Przepisy art. 15zzzzy ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.
zm.) zawieszają niektóre z obowiązków ciążących na rolnikach
i przedsiębiorcach działających
w obszarze rolnictwa. Przyjęte
rozwiązania wprowadzają na
okres obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii oraz w okresie
30 dni od dnia odwołania tych
stanów odstępstwa od pewnych
obowiązków, w tym od obowiązków określonych w przepisach
o środkach ochrony roślin dotyczących m.in. ukończenia obligatoryjnych szkoleń w zakresie
środków ochrony roślin przez
osoby stosujące środki ochrony

roślin, sprzedające te preparaty, prowadzące doradztwo
z zakresu ochrony roślin, a także
prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin.
Zgodnie z tymi przepisami
w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii oraz w okresie
30 dni od dnia odwołania tych
stanów dopuszcza się stosowanie środków ochrony roślin
(w tym ich zakup), sprzedaż tych
preparatów, jak i prowadzenie
doradztwa w zakresie ochrony
roślin, przez osoby, które nie
dopełniły obowiązku ukończenia
stosownego szkolenia. Przepisy
te zostały wprowadzone w celu
umożliwienia prowadzenia wskazanej wyżej działalności przy
braku dostępności szkoleń, jak i
dla ograniczenia ryzyka transmisji SARS-CoV-2.

Powyższe przepisy dotyczą
wszystkich rolników, zarówno
tych, którym okres ważności
zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia podstawowego lub
uzupełniającego skończył się
w trakcie pandemii COVID-19,
jak również rolników, którzy
nigdy jeszcze nie przystąpili do
takiego szkolenia. Tym samym,
nieprawdą jest, że w okresie
pandemii rolnicy, którzy do tej
pory nie ukończyli szkolenia podstawowego, nie mają możliwości
zakupu i stosowania środków
ochrony roślin.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje również, że
pismem z dnia 13 stycznia br.,
(Departament Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji, znak:
SWI.td.073.2.2021)
poinformowało o uznaniu szkoleń z
zakresu środków ochrony roślin
(w kontekście obowiązujących

w tym przedmiocie przepisów
prawnych: wymagań i warunków prowadzenia działalności), jako szkoleń spełniających
przesłanki spotkania zawodowego. A zatem, jeżeli aktualne
przepisy sanitarne dopuszczają
możliwość organizacji spotkań
zawodowych, wtedy też mogą
się odbywać także szkolenia
z zakresu środków ochrony roślin
– przy poszanowaniu aktualnych
zasad organizowania spotkań
zawodowych. Powyższe stanowisko zostało uzgodnione
z resortem zdrowia.
Jednocześnie
Ministerstwo
zwraca uwagę, że omówione
przepisy w okresie epidemii podlegają kolejnym nowelizacjom
w reakcji na zamiany w dynamice
zachorowań, dlatego też należy
na bieżąco je obserwować w celu
weryfikacji aktualności zaprezentowanego stanowiska.

Grzegorz Rokiciński, specjalista do spraw lasów niepaństwowych, leśniczy Nadleśnictwa Radom
w 2021 r. pełni dyżury w Urzędzie Gminy w Jedlińsku we wtorki w godz. 9:00–12:00 w następujących
terminach: kwiecień: 13, 20, 27; maj: 11, 18, 25; czerwiec: 8, 22; lipiec: 13 (zastępstwo); sierpień: 10, 17, 24;
wrzesień: 7, 14, 21; październik: 12, 19, 26; listopad: 9, 16, 23; grudzień: 7, 14, 21.

Tel. 696 454 316
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.

Dziękuję wszystkim krwiodawcom, którzy oddają krew podczas zbiórek
organizowanych w Jedlińsku. W trakcie ostatniej, która obyła się
20 lutego 2021 r. pozyskano 4,5 litra krwi.
Kolejna zbiórka odbędzie się 24 kwietnia 2021 r. na Rynku w Jedlińsku.
Serdecznie zapraszam!
Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk
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Z życia szkół
PSP w Bierwcach
Bierwieckie echa…
Mimo, że Święta Bożego Narodzenia były w ubiegłym roku
wyjątkowe, to na szczęście Święty
Mikołaj nie zapomniał o naszych
przedszkolach. Dostały one moc
prezentów, które sprawiły, że
codzienna radość i wdzięczność
dzieci była jeszcze większa. Oczywiście ich panie nie zapomniały o
tradycyjnym pieczeniu pierniczków. Cudowny zapach rozchodził
się po całej szkole, dając nam
wszystkim choć namiastkę klimatu świątecznego. Niestety, do
uroczystej wigilii zasiedli tylko
najmłodsi. Mieli oni możliwość
spróbowania tradycyjnych dań,
pośpiewania kolęd i wysłuchania
fragmentu Ewangelii mówiącego
o narodzeniu Jezusa, który odczytała dyrektor szkoły Agnieszka
Szymańska. Pozostali uczniowie,
rodzice oraz przyjaciele szkoły
wysłuchali wirtualnych życzeń
samorządu uczniowskiego i dyrektor szkoły.
Korzystając z okazji i nieobecności dzieci w szkole spowodowanej pandemią COVID-19 udało
nam się wykonać remont dwóch
sal oraz korytarza szkolnego.
Zadanie to zostało zrealizowane
dzięki wspaniałej współpracy z
rodzicami, którzy zawsze służą
pomocą i zaangażowaniem.
100 lat PSP w Bierwcach
Kończący się 2020 jest dla
naszej szkoły rokiem wyjątkowym – rokiem stulecia istnienia
bierwieckiej placówki. Otóż w roku
szkolnym 1919/1920 Jadwiga
Jasiuk – absolwentka Radomskiego Seminarium Nauczycielskiego, otrzymała skierowanie do
pracy w Bierwcach. Nic nie wiemy
o warunkach w jakich przyszło
jej tu pracować, ani ilu uczniów
podjęło naukę. Jedno jest pewne
– niepodległa Polska zadbała o to,
by w każdej wsi zorganizowana
była edukacja dla dzieci, również
w Bierwcach. A więc mija właśnie 100 lat od powstania naszej
szkoły. Taką rocznicę należy
godnie uczcić i to zostało zaplanowane. Jednak przeżycie tego
wspaniałego jubileuszu musiało
zostać odłożone w czasie z wiadomych względów. Warto jednak,
żebyśmy pamiętali o tym fakcie,
że bierwszczanie już od 100 lat
mogą cieszyć się własną szkołą.
Uroczystości
i wydarzenia szkolne
Dzień Babci i Dzień Dziadka
Chociaż trwający czas jest
bardzo trudny i pandemia nie
pozwoliła spotkać się naszym
uczniom z babciami i dziadkami
podczas tradycyjnej uroczystości, to ci wciąż o nich pamiętają.
Dlatego też przedszkolaki przy-
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gotowały
wirtualne
występy,
a uczniowie klas I–III piękne, własnoręcznie wykonane prezenty.

Karnawał to wspaniały okres
zimowych balów, zabaw, a także
nieodłączny element dzieciństwa. Jest on atrakcyjną i bardzo
lubianą przez dzieci formą rozrywki, dostarcza im wielu przeżyć, radości i zadowolenia. Z tego
powodu dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I–III uczestniczyły
w zabawie karnawałowej, na którą
ich rodzice przygotowali specjalne
przebrania.
Dzień Bezpiecznego Internetu
zorganizowany został pod hasłem
„Razem dla lepszego Internetu!”.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I–III dowiedziały się,
jak bezpiecznie korzystać z Internetu i czego nie wolno robić w
sieci. Nauczycielki dużą uwagę
skupiły na zjawisku „hejtu”, uświadamiając najmłodszym, że każdy
powinien brać odpowiedzialność
za swoje zachowanie w wirtualnym świecie. Podsumowanie
dnia
stanowił
własnoręcznie
wykonany plakat.
Nasza szkoła przystąpiła do
akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Jej celem
jest podniesienie świadomości
ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na
prawidłowe
zagospodarowanie
odpadami.
Dyrektor szkoły Agnieszka Szymańska podjęła inicjatywę wprowadzenia w szkole akcji czytelniczej skierowanej do wszystkich
uczniów i przedszkolaków. Jej
celem będzie oczywiście promocja
czytelnictwa. Doskonale wiemy, że
dzieci, którym czytamy chociaż 15
minut dziennie, wzbogacają swoje
słownictwo o około 1000 słów
rocznie. Pomysł polega na zakupie książki lub wybraniu używanej
w bardzo dobrym stanie, szkoła
też dysponuje takimi książkami,
i przekazaniu je na akcję. Następnie wysyłamy lub przekazujemy w
inny sposób taką książkę (zapako-

waną jako prezent) dzieciom, które
wylosujemy, liczba wylosowanych
dzieci zależy od ilości chętnych.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto
państwowe obchodzone corocznie
1 marca. Mimo pandemii, nie zapomnieliśmy o polskich bohaterach
i w naszej szkole upamiętniliśmy
ten dzień minutą ciszy oraz zapaleniem zniczy przy pomniku pamięci.
„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE”
Z wielką przyjemnością informujemy, że nasza szkoła znalazła się
wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK –
operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, przekazał tablety wraz
z usługą dostępu do Internetu w
formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. Z pewnością
dostarczony sprzęt będzie stanowić zarówno dla uczniów, jak i
dla nauczycieli, wymierną pomoc,
która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej,
dostępu do treści edukacyjnych w
sieci, a w razie takiej konieczności,
do realizacji zdalnego nauczania.
Konkursy
Mimo pandemii praca dyrektor
szkoły i nauczycieli nie zwalnia.
Dzięki temu nasi uczniowie mają
szansę na zdobywanie nagród.
Zgodnie z tym przedstawiamy
laureatów konkursu „EkoSzkoła –
edycja III” organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Warszawie. Są nimi: Filip
Rotuski – zdobywca I miejsca w
kategorii fotografia uczniów szkół
podstawowych z klas IV–VIII oraz
Kamil Michałowski – zdobywca
II miejsca w kategorii praca plastyczna uczniów szkół podstawowych z klas I–III. Za przygotowanie
uczniów do konkursu i koordynowanie prac odpowiedzialne były:
Bożena Paluch i Monika Rotuska.
Podczas tego konkursu wielkie
wsparcie okazał nam wójt gminy
Kamil Dziewierz, któremu serdecznie dziękujemy. W ramach wygranej szkoła otrzymała EkoBon o
wartości 5.000,00 zł, a uczniowie
zasłużone nagrody.
To nie jedyna dobra wiadomość.
Uczniowie
klasy
VII,
pod
okiem
opiekunów
Katarzyny Stefańskiej i Bożeny
Zbrożyny, przygotowali przepiękną
Kronikę, która obejmuje 100 lat
istnienia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w
Bierwcach. Trud uczniów i nauczycieli został doceniony i nagrodzony.
Zdobyli oni III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Pokażcie nam
swoją małą Alma Mater”.
Rekrutacja
Przypominamy, że obecnie trwa
rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do klasy I. Stosowne
dokumenty można pobrać ze
strony szkoły lub z sekretariatu i
dostarczyć je od poniedziałku do
piątku do sekretariatu szkoły w
godzinach 7:00–15:00.
Z inicjatywy Doroty Król i Moniki
Rotuskiej, oraz w porozumieniu z
dyrektorem szkoły Agnieszką Szymańską przed budynkiem szkolnym zostało postawione serce na
plastikowe nakrętki. Ideą tej akcji
jest dbanie o nasze środowisko, a
także o pomoc osobom potrzebującym. Nasza zbiórka nakrętek prowadzona będzie dla Krzysia Głucha. Bardzo serdecznie dziękujemy
sponsorom: lokalnej firmie usług
spawalniczych za wykonanie serca
oraz agencji reklamowej Cut-Pol za
napis.

Agnieszka Szymańska
Monika Skwirowska

PSP w Ludwikowie
Walentynki z wolontariatem
Skąd wzięło się to święto? Istnieje kilka legend dotyczących
patrona zakochanych. Według jednej z nich Walenty żył w III wieku
w Cesarstwie Rzymskim i był
duchownym, w czasach gdy cesarz
Klaudiusz II Gocki zakazał ślubów
młodym mężczyznom. Władca uważał, że miłość osłabia jego żołnierzy.
Jednak Walenty, nie zważając na
zakaz, udzielał w tajemnicy ślubów
młodym legionistom. Gdy cesarz
dowiedział się o procederze, skazał
Walentego na śmierć.
Inna wersja historii Walentego
określa go jako rzymskiego biskupa
i uzdrowiciela, którego pewnego
dnia o pomoc poprosił jeden z przybocznych cesarza. Dostojnik zwrócił
się z prośbą o uzdrowienie śmiertelnie chorej córki. Gdy Walenty uzdrowił dziewczynę, uradowany ojciec
przeszedł wraz z całą swoją rodziną
na chrześcijaństwo. Na wieść o
sprawie cesarz wpadł w furię i rozkazał zabić biskupa.
Ostatnia z popularnych legend
opisuje św. Walentego jako młodzieńca pomagającego prześladowanym chrześcijanom. Za udzielane
wsparcie (podobnie jak w poprzednich przekazach) został skazany
na śmierć. Oczekując w więzieniu
na wykonanie wyroku, zostawił dla
swej ukochanej list, będący pierwszą na świecie walentynką. Podpisał go „Twój Walenty”. Zwrot ten
do dziś zdobi większość romantycznych walentynek.
W tym roku walentynki obchodziliśmy inaczej niż zazwyczaj –
powodem jest oczywiście panująca
pandemia. Ponieważ, jak głoszą
legendy, Walenty lubił pomagać i
chętnie to czynił, postanowiliśmy
świętować pod hasłem „Życzliwość
wystarczy”. Uczniowie wykonali
kartki z życzeniami, aby w tym dniu
każdy czuł się kochany i potrzebny.
Dzień zakochanych był pełen wrażeń i cudownych emocji. Szczególną
chwilą, na którą czekali z niecierpliwością wszyscy uczniowie, była
poczta walentynkowa.

Pasowanie na ucznia
Pasowanie na ucznia pierwszej
klasy to jeden z najważniejszych
dni w życiu szkoły. W tym roku
szkolnym nasi uczniowie dość
długo czekali na ten moment. 26
lutego 2021 roku odbyła się ta
doniosła uroczystość. Dziewięciu
chłopców z klasy pierwszej zostało
pasowanych na uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Ludwikowie. Wcześniej dyrektor Małgorzata Sobień przyjęła od
uczniów ślubowanie. Wszyscy byli
wzruszeni i przejęci. Po części oficjalnej przyszedł czas na zaprezentowanie programu artystycznego.
Wychowawczyni klasy była dumna
z umiejętności swoich uczniów.
Na koniec wszyscy dostali pamiątkowe medale i upominki. Niestety,
z powodu pandemii, w tym wielkim
dniu nie mogli towarzyszyć pierwszoklasistom rodzice, starsi koledzy
i koleżanki oraz inni nauczyciele.
Uroczystość pasowania na pewno
pozostanie na długo w pamięci
wszystkich uczestników.
Bal karnawałowy
Bal karnawałowy to dla przedszkolaków niezwykły czas, często
wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą
przez dzieci, dostarczającą im
wielu przeżyć i radości. Tak też
było w piątek, 5 lutego, w naszych
oddziałach przedszkolnych. Sala
wyglądała bajecznie i kolorowo,
przystrojona serpentynami i balonami. Przepięknie przebrane dzieci
z dumą prezentowały wymyślne
stroje. Niezliczone księżniczki, policjanci, wróżki, motylki, a także inne
postacie zagościły na balu. Dzieci
z ochotą uczestniczyły w tańcach,
konkursach i zabawach prowadzonych przez wychowawców. Na sali
podczas pląsów robiło się kolorowo,
wszyscy bawili się wesoło.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom
za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów.
Dzień Babci i Dzień Dziadka
„Dziś dla babci słońce mamy i

PSP w Jedlance
Remont przedszkola
zakończony
Najmłodsze dzieci z

grupy

„Motylki” wraz ze swoimi opiekunkami, przewodniczącą i opiekunem
SU, dyrektorem szkoły Ryszar-

całuski dla dziadziusia, dziś życzenia wnuczek składa i piosenki
śpiewa wnusia…”
Babcie i dziadkowie zajmują
szczególne miejsce w serduszku
małego dziecka, są niezwykle ważnymi osobami w jego życiu. Dlatego
też Dzień Babci i Dzień Dziadka
obchodzimy w naszej szkole i przedszkolu zawsze bardzo uroczyście.
Niestety, ze względu na obowiązujący reżim sanitarny, dzieci nie
mogły w tym roku zaprosić swoich
bliskich na akademię i tradycyjny
poczęstunek. Miłość i wdzięczność
ukochanym osobom uczniowie klas
I–III i dzieci z OP wyrazili nagrywając filmy z piosenkami i życzeniami,
wykonując kolorowe laurki i drobne
upominki. Nad całością przygotowań czuwały wychowawczynie
poszczególnych klas i oddziałów
przedszkolnych.
Jesteśmy przekonani, że po
wysłuchaniu tylu czułych słów
od wnuczek i wnuczków, niejednej babci i niejednemu dziadkowi
łza się zakręciła w oku. To były
naprawdę wyjątkowe dni, które
w przyszłym roku, z pewnością,
spędzimy już razem.
Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego
Otaczający świat jest taki, jakim
potrafimy go opisać. Niewątpliwie najczęściej używamy do tego
języka ojczystego. Język ojczysty
to jednak coś więcej niż tylko możliwość wyrażania osobistych myśli.
To przecież także skarbnica naszej
kultury i doświadczeń.
„Mowa nasza, nasz język jest
naszym największym skarbem
kulturalnym. Broniąc go, bronimy
samej istoty naszej kultury.”
J. Iwaszkiewicz
Dlatego powinniśmy szczególnie
dbać o jego kultywowanie, wyrażające się właśnie przez dbałość
o poprawność językową naszych
wypowiedzi i tekstów pisanych
(także tych krótszych, takich jak
e-mail czy sms). Dlatego dnia 22
lutego obchodziliśmy w naszej
szkole Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego. Święto to ma
za zadanie przypomnieć wszystkim
narodom, jak ważny jest szacunek
do języka ojczystego i dbałość o
jego przetrwanie. Nauczyciele przedem Dziurą oficjalnie otworzyli
wyremontowany oddział. Zakres
remontu
obejmował:
budowę
nowych
łazienek,
gruntowny
remont sali wraz z wymianą posadzek i CO. Zostało stworzone również zaplecze dla pań dbających
o porządek. Remont objął także

prowadzili lekcje poświęcone dbałości o czystość i poprawność językową. Były więc: rebusy, krzyżówki,
zagadki
ortograficzne,
ukryte
słowa, łamańce językowe, rymy, najczęściej popełniane błędy językowe
w mowie i w piśmie. Na stronie
szkoły oraz na Facebooku pojawiła
się gazetka informująca o historii i
znaczeniu tego szczególnego dnia.
Mamy nadzieję, że uczniowie
choć uświadomili sobie, że język
polski jest naszym skarbem oraz
symbolem narodowym i wszyscy
powinniśmy o niego dbać. Moda
na język polski na pewno zagości
w naszej szkole na dłużej i na stałe
wejdzie do kalendarza wydarzeń
szkolnych. Pielęgnujmy i szanujmy
język rodzimy nie tylko od święta,
ale i na co dzień.
Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”
W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę,
w której uznał zasługi organizacji
i grup niepodległościowych, które
po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie
nierównej walki o suwerenność i
niepodległość Polski, oddając w ten
sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym
i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość.
Inicjatywę
ustawodawczą
w zakresie uchwalenia nowego
święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy
głosiło, że ustanowienie święta
„jest wyrazem hołdu dla żołnierzy
drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy
patriotycznej i przywiązania do
tradycji patriotycznych, za krew
przelaną w obronie Ojczyzny (…).
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” to także wyraz hołdu
licznym społecznościom lokalnym,
których patriotyzm i stała gotowość
ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu
na długie lata.”
Na stronie internetowej szkoły
oraz na Facebooku pojawiły się
informacje nawołujące do obchodów
tego ważnego święta.

Beata Nowak
szatnię najmłodszych oraz bibliotekę szkolną. Dziękujemy wójtowi
i radnym Gminy Jedlińsk.
Ucz się i baw nauką
W listopadzie zakwalifikowaliśmy się na warsztaty edukacyjne
„Poznaj tajemnice gazu ziemnego”
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oraz do konkursu pod patronatem
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Głównym
celem było zainteresowanie młodzieży zagadnieniami związanymi
z gazem ziemnym, jego wykorzystaniem, bezpieczeństwem sieci
przesyłowej, jak również przekazanie wiedzy na temat budowy
gazociągów realizowanych na
terenie gminy. W grudniu uczniowie klas VII i VIII (28 uczniów)
wzięli udział w warsztatach edukacyjnych, w ramach których obejrzeli 10 eksperymentów z zakresu
chemii i fizyki. Warsztaty w formie
pokazów (on-line) przeprowadziła
nauczycielka chemii A. Wolak. Na
koniec odbył się konkurs wiedzy.
Uczniowie otrzymali atrakcyjne
gadżety, tj. pen-drive USB, długopisy, notesy, a laureaci konkursu (3
osoby) – obiektywy na smartfony.
Szkoła otrzymała sprzęt laboratoryjny przekazany przez firmę GAZ
-SYSTEM S.A.
Sukces w powiecie
Uroczyste podsumowanie konkursu „Wybieram życie” odbyło
się 16 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w
Radomiu. Nagrody wręczał starosta radomski oraz przedstawiciele policji. Konkurs skierowany
był do uczniów klas V–VIII szkół
podstawowych z terenu powiatu
radomskiego. W wydarzeniu łącznie udział wzięło 10 placówek
oświatowych. Konkurs miał na celu
głównie rozwijanie i popularyzowanie wśród uczniów świadomości zagrożeń, jakie niosą ze sobą
uzależnienia. Ponadto, dzięki tej
inicjatywie, uczniowie mogli samodzielnie pogłębiać wiedzę dotyczącą niebezpieczeństwa uzależnień przy wykorzystaniu różnych
źródeł informacji, w tym technologii komputerowej oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności
za zdrowie własne oraz innych. W
teście z wiedzy o uzależnieniach,
w swoich grupach wiekowych K.
Skałbania z kl. VI i T. Chojnacka z
kl. V zajęli II miejsce, natomiast
L. Małek z kl. VIII zajęła III miejsce. Wszyscy laureaci otrzymali
dyplomy oraz atrakcyjne nagrody
rzeczowe. Opiekę sprawowali
dyrektor Ryszard Dziura i A. Lipiec.
Gratulujemy.
Jest nas więcej
Dołączyliśmy do akcji Fundacji
Orange „Jest nas więcej” i udowodniliśmy, że hejt nie jest nam
obojętny. Symbolem akcji jest
pomarańczowa sznurówka, którą
założyli nasi uczniowie z kl. VIII
jako reprezentanci społeczności
szkolnej, aby zademonstrować
sprzeciw przeciwko nienawiści
w sieci. Nie boimy się stanąć w
obronie atakowanych. Okazujemy
solidarność z ofiarami. Pokazaliśmy, że #jest nas więcej. Zostały
przeprowadzone zajęcia i opracowane zasady działania przeciwko
hejtowi. Koordynatorem akcji jest
A. Paszkiewicz.
Bezpieczeństwo
najważniejsze
Wcześnie zapadający zmrok i
ciemności panujące w godzinach
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rannych są przyczyną wielu niebezpiecznych sytuacji i zagrożeniem dla zdrowia i życia pieszych
poruszających się po drogach.
Dzieci z OP „Biedronki” wzięły
udział w warsztatach na temat
zachowania szczególnej ostrożności w ruchu drogowym. Na
zakończenie wszyscy uczestnicy
otrzymali z rąk dyrektora Ryszarda
Dziury odblaski w postaci opasek i
worków na obuwie.
W oczekiwaniu na powrót…
Z inicjatywy dyrektora szkoły
Ryszarda Dziury wspólnie z pracownikami szkoły pod czujnym
okiem K. Rdzanek postanowiliśmy
umilić dzieciom pobyt w czasie
obiadów w stołówce szkolnej.
Z własnych środków i funduszu
rady rodziców w okresie wolnym
od nauki pomalowaliśmy ściany
postaciami z krainy warzyw i owoców, wyremontowaliśmy stoliki
i zakupiliśmy nowe obrusy. Jest
pięknie. Podobnie zmieniliśmy
świetlicę w krainę bajek. Wszystkim zaangażowanym w pracę serdecznie dziękujemy.
Pomagamy
Szkolny
Klub
Wolontariatu
Szlachetne Serce przeprowadził
zbiórkę nakrętek dla Krzysia, który
urodził się z poważną wadą kręgosłupa. Dzięki tej akcji chłopiec
będzie mógł skorzystać z rehabilitacji wielospecjalistycznej. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przynieśli nakrętki do szkoły
i zapraszamy wszystkich, którzy
chcą dołączyć do akcji. Koordynatorem jest A. Bińkowska.
Konkurs Fundacji Pho3nix
Zostaliśmy zaproszeni przez
Fundację Pho3nix do wzięcia
udziału w Gwiazdkowym Konkursie. Fundacja w swojej działalności
zajmuje się zachęcaniem i popularyzowaniem uprawiania sportu
przez dzieci i młodzież. Konkurs
przeprowadzono zdalnie na przełomie grudnia i stycznia. Fundacja
Pho3nix przekazała naszej szkole
dostęp do konkursowej platformy
internetowej. Konkurs polegał na
wykonywaniu w domu ćwiczeń
podczas oglądania filmów treningowych przygotowanych przez
Trenerów Fundacji Pho3nix. Za
każdy wykonany trening były
punkty. Dzięki dużemu zaangażowaniu 11 dzieci otrzymało
nagrody rzeczowe w postaci inteligentnych zegarków z funkcją
mierzenia aktywności sportowych

Huawei Band 4. Gratulujemy i
zachęcamy do udziału w kolejnych
konkursach. Koordynatorami konkursu byli A. Bińkowska i Ryszard
Dziura.
Mamy nowe tablety
W grudniu nasza szkoła pozyskała 25 sztuk tabletów z własnym
internetem, które przekazał Państwowy Instytut Badawczy NASK
– operator Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej. „Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę
wsparcia dla szkół, realizowaną
przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji
Narodowej. Większość pozyskanego sprzętu została rozdysponowana wśród uczniów i nauczycieli.
Wspieramy potrzebujących
Szkolne
Koło
Wolontariatu
Szlachetne Serce zorganizowało
przy wsparciu rodziców, uczniów
i Przyjaciół Szkoły zbiórkę darów
dla dzieci z Hospicjum Królowej
Apostołów w Radomiu. Zbiórka
trwała do 22 stycznia. Kosze
ze słodyczami, grami i zabawkami zostały przekazane szefowi
hospicjum ks. M. Kujawskiemu,
który od lat organizuje wspólnie z wolontariuszami Mikołaja
dla podopiecznych hospicjum i
dzieci osieroconych. Wszystkim
darczyńcom bardzo dziękujemy.
Za działania była odpowiedzialna
A. Bińkowska.
Wszystkim babciom
i dziadziusiom
Życząc dużo zdrowia, młodzieńczej energii, pociechy z wnuków
oraz nadziei w to, że każdy dzień
będzie lepszy, dostosowując się
do sytuacji pandemicznej złożyliśmy życzenia i dotarliśmy do
nestorów nieco inaczej. Przygotowaliśmy wspaniałe relacje
on-line z występów naszych
najmłodszych.
Książką połączeni
W styczniu najmłodsi uczniowie zostali uroczyście przyjęci
w poczet czytelników biblioteki.
W tym roku ze względu na trudne
warunki epidemiologiczne uroczystość była skromniejsza niż
w latach poprzednich. Mimo to,
a może właśnie na przekór temu
wszyscy doskonale się bawili.
W czasie spotkania Maria Kosno
zapoznała
pierwszoklasistów
z biblioteką i jej regulaminem.
Uczniowie poznali powody, dla których warto czytać książki, dowie-

dzieli się, jakie są cechy dobrego
czytelnika. Po wprowadzeniu w
magiczny świat książek i biblioteki przyszli czytelnicy złożyli
uroczyste przyrzeczenie w obecności dyrektora Ryszarda Dziury,
że zawsze będą kochać i szanować książki. Nie obyło się bez
niespodzianki: wszystkie dzieci
otrzymały w ramach projektu –
kampanii „Mała książka – wielki
człowiek” wyprawkę czytelniczą.
Kampania realizowana ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym
patronatem Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz Rzecznika Praw
Dziecka ma na celu rozbudzać w
dzieciach miłość do czytania już od
najmłodszych lat, zachęcać rodziców i opiekunów do wspólnego,
rodzinnego czytania z dzieckiem i
budowania w ten sposób trwałych
więzi, przypominać o korzyściach
wynikających z czytania dla rozwoju dziecka. Naszym najmłodszym czytelnikom życzymy ciekawych przygód w świecie książek.
Niech ten świat rozwija Waszą
wyobraźnię, ciekawość i umiejętności.
Czas karnawału
W OP oraz w kl. I–III odbyły się
fantastyczne bale karnawałowe.
Ze względu na pandemię każda
grupa bawiła się w swojej pięknie
przystrojonej sali. Dzięki zaangażowaniu rodziców oraz przewodniczącej rady rodziców E. Urbańskiej i radnej Gminy Jedlińsk M.
Trzmiel-Wietesce ten bal był niezapomniany. Wielką atrakcją był
przygotowany popcorn i wspaniałe
przebrania.
Pączek dla Afryki
Przystąpiliśmy do akcji „Wyślij
Pączka dla Afryki”. Przeprowadzono lekcje w naszej szkole
o misjach w Afryce, na których
uczniowie poznali jak funkcjonują
ich rówieśnicy w Afryce, w jakich
warunkach się uczą i jak spędzają
czas wolny. W sercach dzieci jest
dużo szczerej miłości. W naszych
sercach zapączkowała miłość i
jeszcze bardziej chcemy pomagać
potrzebującym. Odpowiedzialna
za działania była A. Bińkowska.
W tym dniu w naszej szkole nie
zapomniano o tradycji Tłustego
Czwartku. Dyrektor Ryszard Dziura
częstował każdego przedszkolaka
i ucznia klas I–III przepysznymi
pączkami. Prawdziwe „pączkowe”
szaleństwo było możliwe, dzięki
radzie rodziców.
Idziemy do kina…
Tak właśnie było... Nie mogliśmy pojechać do Radomia,
więc kino zawitało do bajkowej,
szkolnej świetlicy. Przedszkolaki oraz dzieci z klas I–III zostały
zaproszone na swoje seanse
filmowe. Poczuliśmy się, jak w
prawdziwym kinie. Dziękujemy
dyrektorowi Ryszardowi Dziurze
za super pomysł, nowy telewizor w świetlicy oraz organizację
pysznego popcornu.
Walentynki
Do tradycji naszej szkoły przeszedł coroczny zwyczaj obcho-

dzenia walentynek. Już od
rana panował w szkole specyficzny, pełny uniesienia nastrój.
Tego dnia „Poczta walentynkowa” w osobach SU i dyrektora
Ryszarda Dziury przekazywała
upominki i walentynki. Radości
nie było końca.
Dzień Dinozaura
26 lutego przypada nietypowe
święto – Dzień Dinozaura. Rozpoczęliśmy z dziećmi niezwykłą
wędrówkę poznając prehistoryczne zwierzęta. Tego dnia sala
zmieniła się w niezwykłe kąciki:
„jurajskie parki”, w których oglądaliśmy przyniesione przez dzieci
zabawki-dinozaury,
albumy,
plakaty, książki o dinozaurach.
Przedszkolaki udały się w podróż
do prehistorycznych czasów, a w
każdej sali poprzez zabawy i zadania poznawały życie dinozaurów.
Dzieci szukały dino-skamielin w
piasku kinetycznym, za pomocą
pędzli i farb pomalowały gipsowe
figurki dinozaurów. Dzieci obejrzały ciekawe filmy edukacyjne,
z których dowiedziały się jak żyły
dinozaury, kim jest paleontolog.
Wykonały wiele prac plastycznych,

a także edukacyjnych, wykorzystując przy tym różne materiały,
dzięki temu Dzień Dinozaura przeniósł nas w odległy, fascynujący i
wciąż tajemniczy świat. Zajęcia
zorganizowała M. Michalska
Dbajmy o swój język…
Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego to coroczne święto
obchodzone 21 lutego. Zostało
ustanowione przez UNESCO 17
listopada 1999 r. Święto ma służyć promocji języka ojczystego

oraz uświadomieniu społeczeństwu, jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się językiem
ojczystym w życiu codziennym.
W obchody Dnia Języka Ojczystego
włączyli się uczniowie naszej
szkoły. Podczas swoich zdalnych
zajęć poznawali tajniki wiedzy o
języku polskim. W ramach lekcji
tematycznych uczniowie dowiedzieli się czym jest język ojczysty, dlaczego należy używać
go w sposób poprawny oraz jak
można wzbogacić swoje słownic-

PSP w Starych Zawadach
W świątecznym nastroju
Zapach pieczonych pierników,
własnoręczne dekorowanie kartek
świątecznych, strojenie choinek
i płynące z głośników znajome
melodie kolęd sygnalizowały zbliżające się najpiękniejsze święta
w roku. Tym razem obchodziliśmy
je skromnie. W kameralnym gronie
przedszkolaków, dyrektora, nauczycieli oraz pracowników szkoły obejrzeliśmy jasełka oraz wysłuchaliśmy kolęd przygotowanych przez
najmłodszych. Cudowny występ
dostarczył wszystkim zebranym
niezapomnianych chwil, wprowadzając w magiczny, świąteczny
nastrój. To bożonarodzeniowe spotkanie zakończyły życzenia złożone
przez dyrektora Romana Wójcika.
Miłą
niespodziankę
sprawił
wójt gminy Kamil Dziewierz, który
odwiedził naszych przedszkolaków
składając im życzenia bożonarodzeniowymi. Przedszkolaki również
złożyły świąteczne życzenia wójtowi oraz wręczyły mu własnoręcznie wykonaną kartkę z życzeniami i
pierniczkami. Na koniec zaśpiewały
mu kolędę.
W styczniu świętowaliśmy Dzień
Babci i Dzień Dziadka. Najmłodsi
z oddziałów przedszkolnych oraz
uczniowie klasy VIII, którzy korzystają z zajęć przygotowujących do
egzaminu, przygotowali warsztaty
mydlarskie, na których wykonali
pachnące i kolorowe mydełka.
Ponadto powstały także kwiaty z
papieru, które zostały wręczone ich
ukochanym seniorom. Po niedzielnej mszy świętej została wyświetlona prezentacja multimedialna
zawierająca życzenia od dyrektora
Romana Wójcika oraz występy
naszych uczniów. Koło Gospodyń
Wiejskich obdarowało bohaterów
tego dnia pysznymi piernikami.
Wiele radości i wzruszeń dostarczyli

słuchaczom grający na akordeonach
Wiktor Świniarski oraz Filip Walczak.

Goście w szkole
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stycznia
gościliśmy
w murach naszej szkoły wicemarszałka Samorządu Województwa
Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego, wójta gminy Kamila Dziewierza, przewodniczącego rady
gminy Łukasza Kurka, skarbnik
gminy w Ilonę Starzyńską oraz
dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Magdalenę Kolasę. Dyrektor Roman
Wójcik wraz z nauczycielami, zaprezentował sprzęt sportowy, który
szkoła otrzymała za zwycięstwo
w III edycji Drużyny Energii oraz
wyposażenie sal informatycznych,
na które dotację szkoła otrzymała
m.in. z Urzędu Marszałkowskiego
– „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów
do nauczania zdalnego”, w ramach
rządowego programu „Aktywna
Tablica” oraz programów „Zdalna
szkoła” i „Zdalna szkoła+”. Łączna
kwota dofinansowania wyniosła
prawie 170 tys. zł. Sprzęt służy
nauczycielom oraz uczniom do

two. Uczniowie obejrzeli materiał przygotowany na tę okazję.
Uczestniczyli także w zabawach z
językiem. Były „kolorowe rebusy”,
rymowane wyrazy, gimnastykowali swój język, próbowali recytować „łamańce językowe”. Mam
nadzieję, że uczniowie choć w niewielkim stopniu uświadomili sobie,
że język polski jest naszym skarbem oraz symbolem narodowym i
wszyscy powinniśmy o niego dbać.
Dodatkowo na korytarzu została
zamieszczona gazetka informująca
o historii i znaczeniu tego szczególnego dnia, ciekawostki oraz
łamańce językowe. Moda na język
polski na pewno zagości w naszej
szkole na dłużej. Pielęgnujmy
i szanujmy język rodzimy nie
tylko od święta, ale i na co dzień.
Koordynator A. Paszkiewicz.
Mali Patrioci
Podczas uroczystości klasowych
z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych dzieci wraz ze
swoimi wychowawcami i dyrektorem Ryszardem Dziurą szkoły złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod
„Głazami Pamięci”.
Ryszard Dziura
Anna Paszkiewicz

pracy zdalnej oraz czeka z niecierpliwością na powrót starszych
uczniów do szkoły. Wójt Kamil Dziewierz przekazał uczniom i opiekunom upominki za zwycięstwo w III
edycji Drużyny Energii.

biedronki, Spider-Man, Myszka Miki,
Zorro i wiele innych postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno!
Przedszkolaki świetnie się bawiły
przy rytmicznej i skocznej muzyce.
Uśmiech nie znikał z dziecięcych
twarzy. Dzięki radzie rodziców
dzieci dostały słodki poczęstunek, paczki, a także pyszną watę
cukrową.

Dzieci bezpieczne w sieci
W ramach Dni Bezpiecznego
Internetu
przeprowadzono
w
lutym pogadankę z najmłodszymi
uczniami naszej szkoły. Dzieci
odpowiadały na pytania czym jest
komputer, laptop, tablet, smartfon,
Internet i jakie jest ich przeznaczenie. Ponadto zostały im zaprezentowane krótkie animowane filmiki
edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci. Na zakończenie spotkania został przeprowadzony konkurs, który wygrała klasa
I.

Warto wspierać
W wyniku rozliczenia odpisu
podatkowego 1% za 2020 rok
szkoła otrzymała kwotę w wysokości 6.700 zł darowizny od rodziców. Wysokość kwoty jest dla nas
wszystkich miłym zaskoczeniem.
Ze środków tych został dofinansowany zakup traktorka ogrodowego
do koszenia trawy, który w naszej
szkole będzie służył do utrzymania
boiska oraz terenu wokół budynku.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom! Jest to dla naszej szkoły
ogromne wsparcie.

Karnawał u maluchów
Przedszkolaki z Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach swój
bal karnawałowy odbyły 5 lutego.
Tego dnia wśród najmłodszych
zagościły księżniczki, wróżki, kotki,

XXII Turnieju Wiedzy
o BRD „Jesienny Rower”
W dniach 7–11 grudnia odbyła
się XXII edycja Turnieju Wiedzy o
BRD „JESIENNY ROWER”. Konkurs
adresowany był do uczniów z klas
IV–VI. Każda szkoła zgłosiła jedną
trzyosobową drużynę, która w
formie testowej wykazała się znajomością przepisów ruchu drogowego i zasad udzielania pierwszej
pomocy przedlekarskiej. W praktyczny sposób sprawdziła wyposażenie podstawowe i dodatkowe
oraz stan techniczny roweru, który
ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy. W tym roku był to
konkurs nietypowy, bo on-line, ale
uczniowie bardzo dobrze poradzili
sobie z teorią i praktyką. Nasza
drużyna pod opieką Iwony Śmiechowskiej w składzie: Katarzyna
Krakowiak, Katarzyna Gutowska
i Wiktoria Wierzbicka zajęła III miejsce. Gratulacje dla dziewczyn.
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Kolejny Sukces!
Maria Dyziak została laureatką I
miejsca Wojewódzkiego Konkursu
„Ekoszkoła – edycja III” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Zgodnie z
regulaminem uczniowie mieli wykonać prace plastyczne na temat
działalności ekologicznej szkoły
dowolną techniką w szczególności
przy użyciu surowców wtórnych lub
przedmiotów pochodzenia naturalnego. Praca Marysi okazała się najlepsza! Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podjął
również decyzję, że za działalność
naszej szkoły na rzecz ochrony
środowiska otrzymamy „EKOBON”
w kwocie 5.000 zł. To ogromne
wyróżnienie dla naszej placówki z
czego jesteśmy niezmiernie dumni.
Się gra, się ma!
Sukcesem zakończył się udział
naszej szkoły w konkursie „Się gra,
się ma – Playroom z wyobraźni”,
którego główną nagrodą była
modernizacja świetlicy szkolnej
w wymarzoną salę gier dla dzieci
oraz wyposażenie jej w zestaw
gier planszowych. Cała społeczność
szkolna mocno zaangażowała się w
przygotowanie prac konkursowych
oraz w głosowanie. Do ostatnich
godzin walczyliśmy ze szkołą z
Raciborza. Na ponad 1000 szkół,

które zgłosiły się do konkursu, zajęliśmy II miejsce.
Pomogę, bo mogę!
Mimo pandemii i ograniczonego
kontaktu społecznego Szkolne Koło
Wolontariatu prężnie działa na rzecz
potrzebujących. We współpracy z
Samorządem Uczniowskim zorganizowano zbiórkę żywności dla zwierząt ze Schroniska w Urbanowie
pod hasłem „Pomóżmy zwierzętom
przetrwać zimę”. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej
udało się zebrać i przekazać ponad
90 kg potrzebnych produktów dla
psiaków. Ponadto włączyliśmy się
także w akcję „Paczka dla Rodaka
na Kresach”. W wyniku zbiórki zgromadzono produkty żywnościowe,
które przekazaliśmy naszym rodakom na wschodzie. Odpowiadając
na prośbę Fundacji na Rzecz Osób
Niewidomych i Niepełnosprawnych,
zaangażowaliśmy się także w akcję
charytatywną „Szkoło Pomóż i Ty”.
Rozprowadzając zakładki – cegiełki,
uzyskaliśmy środki w kwocie 251
zł, które przekazaliśmy na rzecz
fundacji. Z kolei Samorząd Uczniowski Magdaleny Trzmiel-Wieteska
włączył się w akcję Ministerstwa
Edukacji Narodowej #RazemnaŚwięta. Celem inicjatywy było
zachęcenie uczniów do niesienia
pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Uczniowie naszej
szkoły chętnie przystąpili do akcji,

wykonali piękne karty świąteczne
oraz upiekli pierniki, którymi obdarowali najbliższych sąsiadów.
„Wszystkie dzieci
zbierają elektrośmieci”
Kolejny raz nasza szkoła przystąpiła do projektu „Wszystkie dzieci
zbierają elektrośmieci”. Koordynatorem akcji w naszej szkole jest
Katarzyna Pękacka. Celem akcji jest
podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który
wykorzysta na nagrody rzeczowe
w postaci sprzętu sportowego lub
materiałów biurowych. Tak jak w
ubiegłych latach na naszym placu
szkolnym pojawiły się setki zużytego elektrycznego i elektronicznego sprzętu.
Koło Informatyczne
W naszej szkole od września
prowadzone były przez Aldonę
Kaim koła informatyczne w ramach
Projektu Centrum Mistrzostwa
Informatycznego. Miały one na
celu rozwijanie wśród młodzieży
zainteresowania programowaniem i
poszerzenie wiedzy i umiejętności z
tego zakresu. Koło odbywało się w
dwóch grupach: klasa VII i klasa VIII
w wymiarze 1 godziny tygodniowo

PSP w Wierzchowinach
Razem na Święta
Zimowa aura już za nami, ale
pozostały wspomnienia ze świątecznego okresu, który był w naszej
szkole bardzo intensywny. Po raz
kolejny nasza szkoła uczestniczyła
w akcji MEiN#Razem na święta.
Uczniowie chętnie włączają się
w różnego rodzaju akcje charytatywne organizowane przez Szkolne
Koło Caritas i Samorząd Uczniowski.
Dzięki temu wolontariusze uczą się
budowania wspólnoty i kształtowania odpowiedzialności za drugą
osobę. Przed świętami zorganizowaliśmy zbiórkę darów dla potrzebujących, zbieraliśmy przybory
szkolne dla dzieci z ośrodka opiekuńczego na Białorusi. Przystąpiliśmy również do akcji „Być bardziej
– dzień walki z niedożywieniem w
Polsce”. Ponadto przeprowadziliśmy akcję „Wkręć się w pomaganie”, która polegała na zbiórce
nakrętek dla chorych dzieci. Przygotowaliśmy kartki świąteczne dla
seniorów z terenu naszej gminy.
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Udało nam się także zorganizować
zbiórkę karmy dla psów ze schroniska w Urbanowie. Podsumowaniem
świątecznych działań były jasełka
wykonane przez przedszkolaków
oraz przygotowanie w systemie
hybrydowym, czyli zdalnym i stacjonarnym przedstawienia „Boże Narodzenie mimo wszystko…”, w którym
wystąpili uczniowie i nauczyciele
naszej szkoły.

Dbamy o bezpieczeństwo
Przed feriami rozpoczęliśmy przygodę z Krokodylem Tirkiem. Uczniowie w czasie wolnym od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
korzystali z materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie
Głównego Inspektoratu Transportu
Drogowego. Najważniejszym celem
akcji „Bezpieczna Szkoła Krokodylka
Tirka” jest promowanie wśród dzieci
od najmłodszych lat bezpiecznych
zachowań na drodze i wyczulanie młodych umysłów na niebezpieczeństwa, mogące wystąpić

w ruchu drogowym.
W dniach 8–12 lutego obchodziliśmy Tydzień Bezpiecznego
Internetu. W ramach DBI przez
cały tydzień odbywały się lekcje
na temat bezpiecznego korzystania z sieci. Na zajęciach dzieci
poznały zasady i dobre praktyki
odpowiedzialnego surfowania po
Internecie. Starsi uczniowie wzięli
udział w programie edukacyjnym
„Asy Internetu” zorganizowanym
przez Fundację Szkoła z Klasą
i Google. Podczas zajęć online
kształtowali: rozsądek, uważność,
siłę, życzliwość i odwagę, które są
niezbędne, by udostępniać informacje w sieci z głową, nie dać się
nabrać, chronić swoje sekrety, być
życzliwym i rozmawiać o wątpliwościach. Pragniemy wzbudzić w
naszych uczniach czujność podczas
korzystania z mediów, a także, by
uczniowie poczuli moc zmieniania
Internetu w coraz lepsze i bezpieczniejsze miejsce.

dla każdej grupy. Podczas nauczania stacjonarnego obie grupy
zajmowały się robotyką. Poznały
podstawowe czujniki w mBocie i
nauczyły się, wykorzystując aplikację mBlock programować mBot-a.
W czasie nauczania zdalnego młodzież programowała w Scratch-u, w
języku Python oraz programowała
wykorzystując aplikację PixBlock.
Układane przez młodzież programy
często były wzorowane na zadaniach z ubiegłorocznych konkursów
oraz na zadaniach z przykładowych
scenariuszy podanych przez platformę Centrum Mistrzostwa Informatycznego.
Młodzież w ramach koła brała
udział w trzech konkursach informatycznych: Logia, InstaLogik (Szymon Górski przeszedł do II etapu;
w II etapie miał 68%),Pix Programming Challenge (Szymon Górski,
Igor Bartos, Leon Zakrzewski przeszli do II etapu; najlepszy wynik w II
etapie uzyskał Szymon Górski, który
zdobył 60%).
Konkurs Zakręcony Robal
Wielkie gratulacje dla naszych
przedszkolaków. Ich praca „Zakręcony Robal” została wyróżniona w
konkursie internetowym. Przedszkolaki wspólnymi siłami pod
opieką Iwony Sochy wykonały
kolorowego i zakręconego ROBALA
na konkurs. Praca wykonana jest
z papieru i dodatków zgromadzonych w przedszkolu. Dzieci świetnie
współpracowały ze sobą wykorzystując własne pomysły.
Konkurs „Śnieżna Figura”
Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią nasza szkoła
wspiera wszelką aktywność ruchu.
Przykładem tego jest konkurs na
śnieżną figurę. Uczniowie wykazali
się olbrzymią kreatywnością i zaangażowaniem. Na konkurs wpłynęło
90 prac przedstawiających wykonane przez siebie figury śnieżne
np. samochód, księżniczka, kotki,
gąsienice.
Ewa Murdza
Rusz głową
Dni Doświadczeń Fizycznych
już na trwałe wpisały się w tradycję naszej szkoły. W tym roku, ze
względu na sytuację epidemiczną i
obowiązująca naukę zdalną, uczniowie klasy VII wykonywali doświadczenia w domu. Tematyka eksperymentów była bardzo zróżnicowana
i obejmowała m.in. takie zagadnienia jak: napięcie powierzchniowe,
zmianę stanów skupienia, ciśnienie
cieczy czy zjawisko dyfuzji. Mieliśmy okazję obejrzeć również zachowanie cieczy niutonowskiej lub
wody pod wpływem zmiany temperatury. Wykonane doświadczenia sprawiły uczniom wiele radości,
co niejednokrotnie widać było na
nagranych filmikach. Z okazji Dnia
Łamigłówek (obchodzony 29 stycznia) w naszej szkole został zorganizowany łamigłówkowy konkurs
matematyczno-przyrodniczy. Test
dla pierwszej kategorii obejmował
łamigłówki z matematyki, przyrody,
biologii i geografii. Starsi zmierzyli się dodatkowo z zagadkami z
chemii i fizyki. Konkurs cieszył się
dużym powodzeniem.

Aktywna szkoła
Uczniowie biorą udział w największym w Polsce konkursie
sportowym pod patronatem PKOL
Pho3nix Active School. Pierwsza
inicjatywa towarzyszyła działaniom
PHO3NIX dla WOŚP. Druga z trzech
inicjatyw to przygotowanie układów tanecznych, z którymi nasze
uczennice poradziły sobie wspaniale. Aktywność fizyczna sprawia
uczestnikom akcji dużo radości.
Języki obce
naszą drogą ku przyszłości
Uczniowie klasy piątej zostali
studentami Niemieckiego Uniwersytetu Dziecięcego (Kinderuniversität) pod patronatem Goethe
Institut w Warszawie. Pomyślnie
przeszli test wstępny i otrzymali
zaświadczenia
potwierdzające
przyjęcie na Kinderuniversität.
Uczestnicy projektu mają do zrealizowania trzy fakultety: Człowiek,
Nauka i Technika, które umożliwią
dzieciom poznanie różnych dziedzin
wiedzy i pogłębienie znajomości
języka niemieckiego. Każdy fakultet to łącznie 30 wykładów oraz
ponad 240 ćwiczeń interaktywnych. Zastosowany na Uniwersytecie system uczenia opiera się na
najbardziej efektywnych metodach
nowoczesnej dydaktyki – tak zwanej gamifikacji.
Najważniejsze są relacje
Nic nie zastąpi nam bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. To relacje są najważniejsze.
Dlatego też w naszej szkole co jakiś
czas organizujemy działania, dzięki
którym sprawdzamy, jak się czują
inni uczniowie. Na zajęciach zdalnych z inicjatywy dyrektor Justyny
Turzyńskiej
przeprowadziliśmy
akcję: „Nie widać mnie, ale wszystko
u mnie OK”. Uczniowie na dłoni
rysowali swoje emocje, aby pokazać, co u nich słychać. Akcja ta miała
na celu podjęcie rozmów o emocjach i uczuciach, bowiem wszyscy
uczniowie przeżywają trudny czas,
jednak nie zawsze potrafią poprosić
o pomoc. Samopoczucie naszych
uczniów jest dla nas ważne.
Wychowankowie
oddziałów
przedszkolnych mogli poprawić
swój nastrój dzięki zajęciom z

udziałem alpak: Diny i Dyzia. Dla
dzieci było to ogromne przeżycie.
Te niezwykłe zwierzęta pochodzą
z Ameryki Południowej, ale coraz
częściej można je spotkać w różnych zakątkach świata, również w
Polsce. Mają łagodne usposobienie,
są inteligentne i często wykorzystuje się je do pracy terapeutycznej
z dziećmi. Ta forma zajęć pozwala
dzieciom oswoić się ze zwierzętami
i uczy odpowiedzialnego traktowania zwierząt.
Żołnierze Wyklęci,
Żołnierze Niezłomni
„Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy” – tak
pisał o Żołnierzach Wyklętych poeta
Zbigniew Herbert. Słowa te stały
się motywem przewodnim lekcji
historii, języka polskiego i muzyki.
W ramach szkolnych obchodów od 1
do 5 marca 2021 r. uczniowie oglądali filmy opatrzone komentarzem
historycznym, słuchali koncertu
„Młodzi Niezłomnym”, czytali teksty literackie o Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych. Podsumowaniem tych działań była prezentacja
poświęcona ludziom i zdarzeniom,
które przez kolejne dekady były
przemilczane.
Finanse mają się zgadzać
Uczniowie klas IV–VIII naszej
szkoły biorą udział w ogólnopolskim
projekcie edukacyjnym „Finanse
mają się zgadzać”. Jest on realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach
programu edukacji ekonomicznej.
Uczniowie mają możliwość przekonać się, że świat finansów wcale nie
jest skomplikowany.
Język polski – lubię to!
21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Święto to miało na celu przypomnieć, że chroniąc język ojczysty
dbamy o tożsamość kulturową. Z tej
okazji członkowie koła teatralnego
przygotowali film, w którym mowa
ojczysta toczy dyskurs z mową
młodzieżową. Uczniowie zmierzyli
się także z różnymi zadaniami w
ramach szkolnego konkursu „Język
polski – lubię to!”. Dzięki temu zro-

zumieli, że „Nie znać języka swego
hańbą oczywistą. (…) Czytać dawne
języki i obce rozumieć dobrze jest,
lecz ojczysty trzeba naprzód umieć”.
Sukcesy naszych uczniów
Uczeń klasy I Jakub Jabłoński
zdobył III miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie „Moja Kartka Walentynkowa”. Jest to dla Nas ogromne
wyróżnienie, ponieważ na konkurs
wpłynęło 936 prac z całej Polski.
Zuzanna Sadowska z klasy VI
znalazła się w gronie dziesięciu
laureatów Ogólnopolskiego konkursu „Ekonomia w bajce, bajka
w ekonomii”, który zorganizowało
Stowarzyszenie „Bajka” w Olsztynie. Autorka w utworze „Owocowe
pyszności” bardzo ciekawie opisała,
jak być przedsiębiorczym, wskazała
na sposoby zagospodarowania
towarów oraz możliwości rozwijania biznesu. W przystępny sposób
wyjaśniła problem inwestowania
oraz pokazała, że pasja może stać
się okazją do zarabiania pieniędzy.
Trudne zagadnienia przedstawiła w
ciekawej i bajkowej formule.
Kamil Smyrda z klasy I zajął III
miejsce w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie „Eko Szkoła”.
Uczniowie naszej szkoły znaleźli się w gronie nagrodzonych i
wyróżnionych w Gminnym Konkursie Plastycznym „Trzy razy nie – nie
pij, nie pal, nie bierz”, realizowanym
pod hasłem „Trzy razy tak – zdrowo,
kolorowo, sportowo”. Julia Głogowska zajęła I miejsce, a Wiktoria
Dawidowska, Alicja Ścipień i Ilona
Murawska otrzymały wyróżnienia.
TIK na lekcjach
Nasza szkoła otrzymała dotację Fundacji mBank na realizację
projektu
„Matematyczno-lingwistyczne wędrówki wspomagane
TIK”. Projekt ma na celu stworzenie
nowych, ciekawych narzędzi edukacji matematycznej i językowej,
zmianę stereotypowego myślenia
o matematyce i języku angielskim
jako o przedmiotach trudnych
oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej. Biorą w nim udział

uczniowie klas V–VIII. Dla odmiany
to uczniowie tworzą ciekawe
materiały, a nauczyciel pełnił tylko
rolę koordynatora działań. Projekt
zakłada zastosowanie platform:
Wordwall, Learning.apps, Genial.ly,
za pomocą których uczniowie będą
tworzyli matematyczne ćwiczenia
interaktywne w języku angielskim,
korzystając z angielsko-polskich
słowników matematycznych. Tak
powstaną ciekawe pomoce dydaktyczne dla klasy IV. Zostaną one
zebrane na specjalnie przygotowanym wakelecie. Powstanie też broszura szkoleniowa z zastosowanych
aplikacji. Dodatkowo na platformie
e-Twinning zostanie nawiązana
współpraca z placówkami zagranicznymi. Pozwoli ona na wymianę
doświadczeń oraz ćwiczeń przygotowanych przez uczniów.
Nasza szkoła znalazła się wśród
placówek, do których Państwowy
Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, przekazał 25 tabletów wraz z
usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. Jest to forma wsparcia dla szkół, realizowana przez
Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z
Ministerstwem Edukacji Narodowej,
za pośrednictwem NASK PIB, udzielona w ramach projektu budowy
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Tablety zostały użyczone nauczycielom do wykorzystania w ich
pracy zdalnej z uczniami. Po powrocie z nauki zdalnej sprzęt będzie
wykorzystywany przez uczniów
podczas zajęć lekcyjnych. Przy
tej okazji, wyrażając wdzięczność
NASK PIB oraz Ministerstwu Cyfryzacji i Ministerstwu Edukacji i Nauki
za tak wymierną pomoc, chcemy
podziękować
wójtowi
gminy
Jedlińsk Kamilowi Dziewierzowi
oraz radnemu gminy Jedlińsk Marcinowi Drewnowskiemu za aktywną
współpracę z dyrektor Justyną
Turzyńską oraz naszą szkolną społecznością na rzecz nieustannego
podnoszenia jakości naszej pracy i
doposażania placówki w nowoczesny sprzęt. Dziękujemy!

Patrycja Wieczorek
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Mimo sytuacji panującej na
świecie nasza szkoła jest pełna
życia i dużo się w niej dzieje.
Co słychać u naszych przedszkolaków?
W
przedszkolu
organizowane są różne uroczystości – oczywiście zachowując pełen reżim sanitarny,
żeby każdy był bezpieczny.
Dzień Kota
17 lutego odbył się Światowy
Dzień Kota. Wszystkie dzieci
przyszły przebrane za koty. To
nietypowe święto było inspiracją do zorganizowania wielu
„kocich” atrakcji dla naszych
przedszkolaków. Były zabawy
zwinnościowe,
muzyczne,
plastyczne, a nawet matematyczne. Przy okazji tych działań
dzieci bliżej poznały koci świat
i z chęcią obejrzały prezentacje
multimedialne
przygotowane
przez nauczycielki oraz wspólnie czytały książeczki o kotach
– tych domowych i tych dzikich.
Bal karnawałowy
W dniu 5 lutego 2021 r. w
naszym przedszkolu odbył się
długo wyczekiwany bal karnawałowy. Tematyką przewodnią
tegorocznej zabawy był motyw

kosmiczny. Dzieci miały okazję
przebrać się za różne postacie
związane nie tylko z kosmosem,
a także najnowszą technologią.
Nie zabrakło robotów, astronautów, samolotów, kosmicznych
księżniczek czy superbohaterów. Przedszkolaki doskonale
bawiły się przy rytmicznej i
skocznej muzyce, która porywała do tańca. Wspólna zabawa
dostarczyła
dzieciom
dużo
przeżyć i radości. Kosmiczna
atmosfera na długo pozostanie
w pamięci dzieci.

Koszykówka
w naszej szkole = sukcesy
W naszej szkole prowadzone
są zajęcia z mini piłki koszykowej
dla klas 1–3. Ponad 50 dzieci ma
możliwość trenowania tej dyscypliny w ramach zajęć dodatkowych. Dzięki kontynuacji tych
zajęć od wielu lat, uczniowie
odnoszą sukcesy w tej dyscyplinie na różnym poziomie sportowym. Drużyna młodych koszykarzy ZSP Wsola zwyciężyła w XIV
Turnieju Mikołajkowym w mini
koszykówce. 5 grudnia w PSP
Nr 4 w Radomiu MKS Piotrówka
Radom organizowała coroczny
Turniej Mikołajkowy dla dzieci

urodzonych w 2010 roku i młodszych. W turnieju wystąpiło 5
drużyn, a mecze rozgrywane
były systemem każdy z każdym.
Nasi chłopcy wygrali wszystkie
mecze i zwyciężyli, zdobywając
złote medale, nagrody i słodkie
prezenty od Mikołaja. Skład drużyny: Antoni Musiałek 2010,
Jan Kutkiewicz 2011, Szymon
Najda 2011, Igor Łyżwa 2011,
Piotr Michalski 2011, Mateusz Kobylarczyk 2011, gościnnie Adam Kutkiewicz 2010
i Maciej Kutkiewicz 2012.
W dniach 5–7 marca 2021 r.
drużyna składająca się w połowie z uczniów naszej szkoły i
prowadzona przez Pawła Kutkiewicza – nauczyciela wychowania fizycznego, zajęła 3.
miejsce w XXIV Ogólnopolskim
Turnieju
Koszykówki
Łomżyńska Zima 2021.
Starsi chłopcy z naszej szkoły
trenują pod okiem Pana Pawła
Kutkiewicza w drużynie MKS
Piotrówka Radom, która z sukcesami występuje w kategorii
U13 WOZKOSZ. W tym sezonie
uplasowali się w połowie tabeli
mazowieckiej ligi młodzików
młodszych. W skład drużyny
wchodzi aż dziewięciu naszych
uczniów: Stanisław Musiałek,
Antoni Musiałek, Mikołaj Gierasiński, Patryk Owczarek, Szymon
Żałoba, Miłosz Figura, Patryk
Włoszczak, Paweł Siurnik, Oliwier Klocek. Gratulujemy!!!
Wzbogacamy i modernizujemy bazę szkolną
W okresie od października

do grudnia 2020 r. w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
we
Wsoli została zbudowana nowa
sieć informatyczna, która obejmuje około 4,5 km okablowania
w całym obiekcie szkolnym.
W ramach projektu „Zdalna
Szkoła” i Zdalna Szkoła+” otrzymaliśmy 10 laptopów. Dodatkowo zakupiono 6 zestawów
(monitor, komputer stacjonarny,
klawiatura) oraz 13 komputerów stacjonarnych, co pozwoliło
na doposażenie wszystkich sal
dydaktycznych w zestawy komputerowe.
Dokonano modernizacji komputerów w jednej z pracowni.
Zakupiono serwer zarządzający
siecią internetową i wszystkimi
komputerami w szkole.
Podczas zdalnego nauczania wykonano prace remontowo-malarskie w siedmiu salach
dydaktycznych, w czterech
wymieniono lampy oświetleniowe na ledowe, położono
nawierzchnaie
tarkettowe
w dwóch spośród nich.
Do jednej z sal dydaktycznych
na I piętrze budynku zakupiono
nowe regały, stoliki i krzesła
dla uczniów. Aktualnie trwa
wymiana nawierzchni tarkettowych w dwóch kolejnych salach
lekcyjnych na parterze w części
dawnego gimnazjum.
Z
utęsknieniem
czekamy na powrót uczniów
do naszej szkoły.

Justyna Dryja

ZSP w Jedlińsku
W naszej szkole co roku odbywają się tradycyjne imprezy i
różnorodne akcje. Przedstawiamy
najważniejsze wydarzenia z życia
naszej szkoły.
P jak plebiscyt
Bardzo miła niespodzianka i
wiadomość. Uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku zajęli I miejsce w Plebiscycie
gazety Echo Dnia na „Najsympatyczniejszą Klasę Pierwszą Szkoły
Podstawowej”. Uczniom i pani
wychowawczyni serdeczne gratulujemy wygranej! Dziękujemy
wszystkim za oddane głosy, które
przyczyniły się do tak wspania-
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łego wyniku. Uczniowie otrzymali
nagrody rzeczowe i dyplom.
Młodzi czytelnicy
Tradycją szkolnej biblioteki jest
przyjęcie do grona czytelników
uczniów klas pierwszych. Pasowanie na czytelnika to ważne wydarzenie, które pokazuje, że szkolna
biblioteka jest miejscem pełnym
nie tylko książek, ale i dobrej
zabawy. Tegoroczna uroczystość
pasowania miała miejsce 2 lutego
2021 roku. Została przygotowana
przez Anetę Kacprzak – nauczyciela bibliotekarza i odbyła się
w bibliotece szkolnej dla każdej
z klas pierwszych oddzielnie ze

względu na obostrzenia epidemiczne. Na pamiątkę tego wydarzenia pierwszoklasiści otrzymali
z rąk dyrektor Elżbiety Religi upominki książkowe w ramach akcji

czytelniczej „Mała książka – wielki
człowiek”, której promotorem jest
Instytut Książki, a realizowana jest
ona ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
Rzecznika Praw Dziecka. Uczniowie otrzymali również kolorowe
zakładki do książki, bilet powrotny
do biblioteki w ramach akcji promującej czytelnictwo, a także
dyplom dla całej klasy.
Nasza szkoła otrzymała również pamiątkowy dyplom oraz
podziękowanie za udział w
akcji „Szkoła do hymnu”, aby w
ten sposób uczcić Narodowe
Święto Niepodległości.
Akcje w szkole
9 lutego 2021 roku to ważna
data w kalendarzu działań na
rzecz edukacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w
Internecie. Nasza szkoła po raz
kolejny przystąpiła do obchodów
Dnia Bezpiecznego Internetu.
Już po raz kolejny nasza szkoła
włącza się w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile” organizowaną
przez Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN – upamiętniającą
powstanie w getcie warszawskim.
Akcja „Żonkile” to ważny projekt
społeczno-edukacyjny. Żonkile są
symbolem pamięci o powstaniu,
które wybuchło w warszawskim
getcie w 1944 roku. Związane
są z postacią Marka Edelmana,
ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który
co roku w rocznicę powstania w
getcie warszawskim dostawał te
kwiaty od anonimowej osoby. Ze
względu na pandemię, większość
aktywności wokół akcji przeniosła się do Internetu. Muzeum
POLIN przyszykowało premiery
filmowe i literackie oraz nowe
materiały edukacyjne dla każdej
grupy wiekowej.
Edukacja ekologiczna
Nasza szkoła przystąpiła do
projektu „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. „Im więcej
sprzętu uzbieramy, tym wyższy
bon otrzymamy!!!”. Czynny udział
w akcji przynosi korzyści nie
tylko samej szkole i uczniom, ale
również rodzicom, nauczycielom
czy firmom prywatnym. Każda
osoba zainteresowana oddaniem
zużytego sprzętu na rzecz szkoły
przyczynia się do poprawy jakości
naszego środowiska, ale również
ma możliwość pozbycia się niepotrzebnych, zalegających sprzętów.
Przystąpiliśmy również do programu zbiórki zużytych baterii pod
hasłem „Edukujemy – Pomagamy”.
Pomagamy i wspieramy działalność fundacji dobroczynnej Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
– stowarzyszenie w Laskach.
Z przyjemnością informuję,
że nasza szkoła dołącza się do
ogólnopolskiej akcji organizowanej przez miesięcznik „Biblioteka w Szkole” pod nazwą: „Bilet
powrotny do biblioteki” dla
uczniów klas 1–3 z okazji powrotu
do nauki stacjonarnej. Akcja jest
formą zabawy dla dzieci, w której
mogą wziąć udział także rodzice,
bowiem nie wymaga dużej aktywności ani przygotowań. Liczymy
na to, że uczniowie, po prawie
roku spędzonym w dużej mierze
przed ekranem komputera, zatęsknią za tradycyjnymi formami

rozrywki. Akcja jest także formą
miłego powitania przez bibliotekę
wracających uczniów, a w przypadku tych najmłodszych czasem
zachętą do pierwszej wizyty.
W tym roku uczniowie korzystali
z uroków zimy. Za oknem zimowa
aura i śnieg, który dzieci przecież
uwielbiają. To świetna okazja, aby
zażywać z dziećmi ruchu na świeżym powietrzu, przy okazji świetnie się bawiąc.
Dzieci oddały się zimowemu
szaleństwu, chętnie lepiąc bałwana, rzucając śnieżkami do siebie, a także „atakując” kulami śniegowymi swoje panie (oczywiście
zachowując zasady bezpieczeństwa). Pogoda była trochę mroźna,
ale nikomu to nie przeszkadzało,
bo dzieci wiedzą, że zabawy na
świeżym powietrzu to świetna
rozrywka. Z czerwonymi noskami
i z uśmiechem wracały do szkoły
na ciepły posiłek. Uczniowie klasy
IIc wybrali się na kulig, korzystając
z zaproszenia Asi Bartnik z Piaseczna. Nie zabrakło gorącej herbatki i ciepłej kiełbaska z ogniska.
Było mroźnie, ale wesoło i radośnie! Na długo w pamięci zostaną
cudowne wspomnienia na pięknych zdjęciach.
Co słychać w przedszkolu?
Dzieje się bardzo dużo….
• Dzień Kobiet
• Realizując Ogólnopolski Program Edukacyjny „Dziecięcy atlas
świata” przedszkole oraz oddziały
zerowe ruszyły bajkowym pociągiem w świat i uczestniczyły w
zajęciach w oparciu o bajkę pt.
„SMERFY”. Dzieci przebrane były
za bohaterów tej bajki. Dużo radości sprawiły im smerfowe czapki, w
których wyglądały „smerfastycznie”. Były też „smerfowe zabawy”,
dzień pełen miłych wrażeń.
• Dzień Dinozaura 26 lutego
– dzieci poznały historię dinozaurów, oglądały albumy i wykonywały prace plastyczne. Był to bardzo ciekawy dzień;
• Dzień Kota 17 lutego – w tym
dniu przedszkolaki upodobniły się
do swoich czworonożnych przyjaciół, nie zabrakło na buziach kocich
wąsów oraz uszu. Były bajki o
kotkach, zabawy ruchowe, piosenki oraz zadania konkursowe;
• Walentynki 14 lutego – czer-

wony kolor zagościł w grupach,
czerwone koszulki, balony, serduszka, lizaki i kartki walentynkowe;
• Tłusty Czwartek 11 lutego –
degustacja pączków, jak również
zwyczaje polskiej tradycji i historia pączka;
• Dzień Pizzy 9 lutego – dzieci
same przygotowały i skomponowały pizzę;
• Dzień Łamigłówek 28 stycznia – dzieci bawiły się rozwijając kreatywność i wyobraźnie
układając puzzle, rozwiązując
zagadki i rebusy;
• Dzień Pingwina 26 stycznia
– za pomocą książek ze szkolnej
biblioteki dzieci poznały różne
gatunki zwierząt i dowiedziały się
wiele ciekawostek o pingwinach;
• Dzień Popcornu 25 stycznia – okazuje się, że nie brakuje
wielbicieli tego przysmaku. Dzieci
obejrzały bajkę „Jak powstaje popcorn” oraz mogły zobaczyć na własne oczy jak ziarenka kukurydzy
pękają pod wpływem wysokiej
temperatury.
Podsumowując, nasze przedszkole oferuje bogaty program
dla każdego dziecka. Uwzględnia
pełny rozwój osobowości małego
dziecka: intelektualny, fizyczny,
społeczny i twórczy. W naszej
placówce dziecko na pewno nie
zazna nudy. Nauczyciele zapewniają dzieciom wiele gier i zabaw.
W przedszkolu ciągle wiele się
dzieje. Można zobaczyć nasze
zdjęcia z różnych wydarzeń, których w kalendarzu mamy bardzo
dużo na stronie Facebook.
A teraz konkursy,
jest ich bardzo dużo…
Konkursy to nie tylko wygrywanie nagród, zainspirowani przez
nauczyciela
uczniowie
mogą
zdziałać naprawdę wiele. Udział
uczniów w konkursach daje im dużo
satysfakcji i pozwala na zdobycie
nowych doświadczeń, uczy zdrowej
rywalizacji, możliwości wykazania
się swoją wiedzą i umiejętnościami
w wielu dziecinach.
Duża oferta konkursów dla
uczniów, można wybierać:
• Szkolny konkurs recytatorski
„Wiosna wierszem malowana”
• Konkurs Festiwal Piosenki
Świetlicowej „Śpiewać Każdy Może”

• Szkolny konkurs plastyczny
nawiązujący do lektury dla klas
1–3 autorki Justyny Bednarek
„Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” pt. „Projektujemy
Wiosenną Skarpetkę”
• Udział w 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30
lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”
• II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla dzieci na Rymowankę
o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym dla dzieci w wieku
od 11 do 14 lat, których rodzice
podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników
• Gminny Konkurs plastyczny na
symbol świąt Wielkanocnych
• Ogólnopolski konkurs języka
angielskiego FOX pod patronatem naukowym Instytutu Filologii
Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
• Międzynarodowy Konkurs
Kangur Matematyczny 2021
• Konkurs logopedyczny „Gimnastyka buzi i języka”
• Szkolny konkurs historyczny –
Żołnierze Wyklęci
• I Konkurs Fotograficzny pt.
„Rodzinne czytanie”; konkurs
adresowany był do uczniów
klas 1–3
• Szkolny konkurs nt. bezpieczeństwa w Internecie
•
Ogólnopolski
Konkurs
Fizyczny „EUREKA”
Przedstawiamy Państwu propozycję utworzenia w naszej
szkole KLASY SPORTOWEJ. Projekt
przewiduje utworzenie oddziału
sportowego opartego na naborze uczniów obecnych klas trzecich. Zakładamy uruchomienie
profili piłki siatkowej, tenisa stołowego, piłki nożnej oraz lekkiej
atletyki. Uczniowie i uczennice
naszej szkoły wygrywają zawody
na szczeblu powiatu, rejonu i
województwa. Widzimy potrzebę
rozwoju ich umiejętności na wyższym poziomie.
Wiele się dzieje w nasze szkole.
Ważne jest, by uczeń, który
w szkole spędza znaczną część
dnia, czuł się w niej dobrze, ważne,
by przestrzeń szkolna dawała każdemu uczniowi możliwość optymalnego rozwoju.
A. Kacprzak
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łota sztafeta Mistrzostw Polski z jedlińszczankami
w składzie, drużyny ligowe czekają na zniesienie
zakazu gry, grają jedynie drużyny młodzieżowe.

•

Siatkarze SPS RADMOT Jedlińsk przed meczem z Konstancinem.

ligowych drużyn siatkarskich.
Życzymy powodzenia w walce
o awans do III ligi.

•

Justyna i Paulina (w środku) - złote medalistki z Torunia.

Justyna i Paulina
Mistrzyniami Polski!
Życiowy sukces zanotowały
siostry Justyna i Paulina Paluch
na Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w lekkiej atletyce
w Toruniu. Sztafeta AZS AWF
Warszawa, w której wystąpiły
wychowanki ULKS Jedlińsk, okazała się najlepsza na dystansie 4x200m. Po tytuł Mistrzyń
Polski Seniorek siostry Paluch
sięgnęły wraz z Anną Gryc i
Dominiką Baćmagą. Warto przypomnieć, że warszawianki to
aktualne rekordzistki kraju na
tym dystansie w składzie klubowym (nie jako reprezentacja Polski z różnych klubów). W
dotychczasowej karierze Justyna
i Paulina mają już sporo medali z
krajowych championatów w różnych kategoriach wiekowych (w
młodziczkach i juniorkach młodszych w barwach ULKS Jedlińsk).
Sięgały
także po srebrne i
brązowe medale w rywalizacji
seniorskiej. Jednak tytuł Mistrzyń
Polski Seniorek zdobyły po raz
pierwszy. Gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów.
O III ligę w play – off
Czwartoligowi siatkarze SPS
Radmot kończą w grupie A
rundę zasadniczą, graną systemem mecz i rewanż. Po 17
rozegranych meczach zajmują
drugą lokatę, mając na koncie
14 wygranych i 3 porażki oraz
bilans setów 42:20. W tabeli
prowadzi Bór Regut, który doznał
tylko dwóch porażek. Radmot
jest drugi i z tej pozycji wystar30

tuje do spotkań systemem playoff, w których zmierzy się z czołowymi drużynami z grupy B. W
pierwszej rundzie SPS zmierzy
się najprawdopodobniej z rezerwami klubu siatkarskiego z Siedlec lub siatkarzami z Halinowa.
Runda będzie grana systemem
mecz i rewanż. W przypadku
pokonania tej przeszkody kolejnym przeciwnikiem Radmotu
będzie raczej ekipa z Ostrołęki, bowiem w I rundzie spotka
się ona z czwartym zespołem
grupy A i będzie faworytem
tego starcia. Rywalizacja w drugiej rundzie będzie przebiegała
do dwóch wygranych spotkań.
Jeśli byłby to zespól z Ostrołęki,
to pierwszy mecz odbędzie się
w Jedlińsku, drugi i ewentualny trzeci na parkiecie rywali.
W drużynie Radmotu nastąpiła
zmiana na stanowisku szkoleniowca. Krzysztofa Mergalskiego
zastąpił Jacek Skrok, znany i
doświadczony trener radomskich

•

Tuż za plecami lidera
Na drugiej pozycji, w swojej
grupie V ligi, zakończyli pierwszą
rundę tenisiści stołowi Viktorii
Jedlińsk. Podopiecznym Bogdana Religi do przodownictwa
w tabeli zabrakło zaledwie kilku
setów, bowiem z zajmującym
pierwszą lokatę zespołem Spalonej Mleczarni z Nadarzyna zremisowali 7:7 lecz bilans setów
w tym meczu był korzystniejszy
dla nadarzynian. Zaledwie o
jeden punkt mniej mają tenisiści Iskry Kotuń i rezerw radomskiej Broni. Aktualnie rozgrywki
zostały zawieszone. Czy runda
rewanżowa odbędzie się w całości trudno określić. W przypadku
zniesienia obostrzeń, związanych z pandemią, rewanże ruszą
po Świętach Wielkanocnych.
Przypomnijmy, że zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc
daje prawo gry w barażach
o IV ligę. Mamy nadzieję, że w
nich nie zabraknie pingpongistów Wiktorii.
Wygrali mecz…
i muszą czekać
Zaledwie jedno spotkanie
rundy wiosennej w Tymex klasie okręgowej rozegrali seniorzy Drogowca Jedlińsk. Na własnym boisku wysoko pokonali

Młodzież Viktorii z trenerem Bogdanem Religą.

Iłżankę Kazanów 4:1. Niestety,
na kolejne mecze kibice GKS
muszą poczekać do czasu uchylenia zakazu rozgrywania spotkań ligowych ze względu na
zagrożenie Covid-19. Dodajmy,
że do zespołu wrócili Ernest
Pawelec i Dominik Woźniak.
Wypożyczono także Patryka
Figarskiego z Radomiaka. Odeszli Miłosz Pomarański, Damian
Żarłok i Maciej Szczepanik. Co
cieszy, to fakt, że zespół tworzą
młodzi piłkarze i jest wśród nich
wielu wychowanków.
Krystian Kilar
Piłkarski narybek
Drogowca Jedlińsk
rośnie w siłę!
Już ponad 150 młodych adeptów piłki nożnej trenuje w Drogowcu Jedlińsk. Klub stał się
prawdziwą „kuźnią talentów”, bo
prowadzi aż osiem grup w różnych kategoriach wiekowych, do
oficjalnych rozgrywek ligowych
zgłosił osiem zespołów – najwięcej obok takich potentatów jak
Radomiak Radom i Broń Radom.
A to wszystko nie licząc drużyny
seniorów.
Szkolenie dzieci i młodzieży
od kilku już lat stoi w Drogowcu
na wysokim poziomie. Klub
nie zasypia jednak gruszek
w popiele, stale się rozwija,
dokształca kadrę trenerską, coraz
prężniej działa także na polu
marketingowym.
Najważniejszy jest jednak
trening dzieci i młodzieży, a na
tym polu rzeczywiście jest się
czym pochwalić. Jako jedyny
klub spoza Radomia, Drogowiec
Jedlińsk prowadzi szkolenie we
wszystkich kategoriach wiekowych. Najwięcej jest oczywiście
grup najmłodszych, bo nabór
rozpoczyna się już od cztero-,
pięciolatków, a najstarsi są
juniorzy, których znaczna część
skończy w tym roku 18 lat. Są
zresztą także juniorzy starsi, ale
ci zasilili już kadrę seniorskiego
zespołu, stanowią jego trzon
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Pierwsze wiosenne zwycięstwo zespół seniorów zadedykował
Małemu Fabiankowi - narodzonemu kilka dni temu synkowi Kamila
Płaskocińskiego i jego żony Karoliny.

i radzą sobie bardzo dobrze,
Roczniki naborowe i te uczestniczące w regularnych zajęciach
najkrócej prowadzi trener Robert
Matusik. Najmłodsi to dziewczynki i chłopcy urodzeni w 2015
roku (choć zdarzają się i młodsi).
To typowy rocznik naborowy,
gdzie rotacja jest jeszcze spora,
ale już widać że trafiły się w nim
niezłe „talenciki”.
Trochę starsi – rocznik 2013 –
biorą już udział w rozgrywkach
ligowych i trzeba podkreślić, że
są postrachem dla innych drużyn.
Rozgrywki prowadzone przez
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, wygrali, a jako triumfatorzy
wracają też z wielu turniejów i
meczów towarzyskich. Ich nieco
starsi koledzy z rocznika 2012,
także uczestniczą w ligowej
rywalizacji i także tanio skóry nie
sprzedają.
Orlików z roczników 2011 i
2010 prowadzi trener Damian
Żarłok. Co warto podkreślić,
grupy podzielone są rocznikowo i oddzielnie uczestniczą
w rozgrywkach ligowych. Starsi
chłopcy zrobili zresztą prawdziwą furorę w regionie, oparli
się hegemonii klubów radomskich i wywalczyli awans do
nowo utworzonej I ligi. W zimowych zmaganiach w hali pokazali
się również z najlepszej strony,
wygrywając chociażby prestiżowy turniej „Młodzik Cup”, czy
zajmując drugie miejsce w bardzo
mocno osadzonym turnieju „Warszawskie Granie”. W ich ślady
powoli idą zawodnicy z rocznika
2011. W lidze trafili na „grupę
śmierci”, ale radzą sobie coraz
lepiej, stawiają czoła mocniejszym rywalom i co najważniejsze – robią stałe postępy. Widać
to było w zimowych turniejach,
gdzie zdobywali już miejsca na
podium, a kilka razy plasowali się
na czwartych miejscach.
Kapitalną pracę z Młodzikami

(roczniki 2009 i 2008) wykonuje
trener Piotr Dobosz. Drużyna,
która miała sporo do nadrobienia, jeszcze w lidze zapłaciła
debiutanckie frycowe, ale każdy
dzień, tydzień, miesiąc, przynosi
postępy. Bardzo ważnym aspektem w tym zespole jest integracja. Chłopcy stanowią bardzo
zgraną grupę, idą za trenerem i
sobą w ogień, a rywalizując często ze starszymi kolegami, radzą
sobie naprawdę dobrze. Tym bardziej, że pierwszy raz uczestniczyli w lidze dziewięcioosobowej
i początkowo nie mogli się na
takie granie przestawić. Teraz są
już „starymi wygami”, więc i zwycięstw będzie zapewne więj.
Ogromnie do przodu poszli
Trampkarze (roczniki 2006 i
2007), trenowani od niespełna
roku przez Kamila Płaskocińskiego. Młody szkoleniowiec
tchnął w swoich podopiecznych
„nowe życie” i na efekty nie
trzeba było długo czekać. Drużyna w cuglach wygrała swoją
grupę II ligi i w znakomitym
stylu wywalczyła awans do I ligi.
W międzyczasie ograła w
meczach towarzyskich bardziej
utytułowanych rywali. Widać, że
zespół ma charakter, chce pracować, walczy i idą za tym pożądane rezultaty.
Juniorzy
(rocznik
2003
i młodsi) to już zupełnie inna
historia. Kilku z nich występuje w zespole seniorów i nie
zawsze mogą grać wtedy w
juniorach. Dlatego kilka jesiennych wygranych uciekło, ale i tak
podopieczni trener Michała Lewikowskiego wywalczyli awans
do I ligi wojewódzkiej. To dla
ich rozwoju rewelacyjna sprawa,
bo pojedynki z takimi tuzami
piłki młodzieżowej jak choćby:
Drukarz Warszawa, Agrykola
Warszawa, Pogoń Siedlce, czy
Broń Radom, to nie tylko prestiż,
ale i nieocenione doświadczenie.

•

Rocznik 2013.

•

Rocznik 2008 - 2009.

•

Tramkarze.

•

Juniorzy.

Co niezwykle istotne, również dzięki swojej działalności
marketingowej, klub zapewnił
swoim zespołom najwyższej
klasy sprzęt meczowy. Wszyscy
występują w strojach Adidasa,
trenują także piłkami tej marki,
co także nie jest bez znaczenia w procesie szkoleniowym
i mentalnym.
Podsumowując,
Drogowiec

Jedlińsk to, obok wspomnianych
potentatów z Radomia, jedyny
klub w regionie radomskim, który
prowadzi zajęcie dla dzieci i młodzieży w tak szerokim zakresie.
A i w tym względzie nie powiedział jeszcze ostatniego słowa,
bo realizacja nowych, ambitnych
projektów stoi tuż za progiem.

Łukasz Kurek
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Za wypalanie traw grozi kara grzywny do 30.000 zł
oraz utrata unijnych dopłat dla rolników.
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