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Oddajemy do Państwa rąk 
kolejne, wakacyjne wyda-
nie kwartalnika „Panoramy 
Gminy”. Zawiera on wiele 
informacji o wydarzeniach 
gminnych, inwestycjach,  
a także wiadomości ze 
sportu lokalnego oraz  
z życia szkół.

Właśnie zakończyła się 
budowa przepompowni 
wody w miejscowości Bród 
oraz odcinka sieci wodocią-
gowej Gutów – Górna Wola. 
Dzięki tej inwestycji miesz-
kańcy Jankowic i Górnej Woli, 
którzy do tej pory korzystali 
z sieci wodociągowej gminy 
Stara Błotnica, będą mieli 
dostęp do wody z wodociągu 
gminy Jedlińsk. Trwa obecnie 
generalny remont stołówki 
szkolnej w Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w Jedlińsku. 
Koszt tej inwestycji to ponad 
2 mln zł, środki na tę inwe-
stycję pozyskaliśmy z dota-
cji rządowych. W ostatnim 
czasie zostały także podpi-
sane dwie umowy – jedna 
na budowę mostu na rzece 

Radomce w ciągu pieszo-ro-
werowym od Jedlińska do 
Wsoli, a druga na wykonanie 
oświetlenia tego odcinka. Na 
inwestycje te uzyskaliśmy 
dofinansowanie z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w kwocie 1 mln zł. 
Kolejne 700 tys. zł otrzyma-
liśmy na budowę drogi gmin-
nej w Piastowie, jako pomoc 
dla gmin popegeerowskich. 
To tylko kilka z większych 
realizowanych inwestycji.  
O wszystkich innych będzie-
cie Państwo mogli przeczytać 
na kolejnych stronach „Pano-
ramy Gminy”. Łączna kwota 
pozyskanych w tym roku 
środków zewnętrznych  
to ponad 4 mln zł.

27 czerwca odbyła się, po 
rocznej przerwie, już szósta 
edycja rodzinnego Moto-
Pikniku „Jadar Family Drift”.  
W trakcie eventu prowa-
dzona była także akcja chary-
tatywna dla Adriana z Wierz-
chowin, na dalsze leczenie 
i rehabilitację. Kwota, którą 
udało się uzyskać to ponad 

22 tys. zł.  Wszystkim, któ-
rzy wsparli ten szczytny cel 
oraz osobom, które przy-
czyniły się do organizacji  
imprezy – bardzo dziękuję.

Kontynuujemy również  
w tym roku zbiórki krwi, 
które odbywają się zwykle 
w ostatnią sobotę miesiąca 
na Rynku w Jedlińsku. Ostat-
nia ze zbiórek, która odbyła 
się podczas MotoPikniku 
Jadar Family Drift pozwoliła 
na zebranie ponad 13 litrów 
krwi. Zachęcam wszystkich 
do oddawania krwi, szcze-
gólnie w okresie wakacyj-
nym, kiedy jest ona najbar-
dziej potrzebna.

W okresie wakacyjnym 
pamiętajmy także o bezpie-
czeństwie prowadzenia prac 
w gospodarstwach rolnych 
w trakcie żniw.  Zwróćmy 
szczególną uwagę na dzieci 
pomagające w tych pracach 
– powinny być one dosto-
sowane do ich możliwości 
i wykonywane zawsze pod 
nadzorem dorosłych.

29 sierpnia w Jedlińsku 
odbędą się tradycyjne dożynki 
gminne, do udziału w któ-
rych wszystkich  serdecznie  
zapraszam.

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

Absolutorium 
dla Wójta Gminy  
27 maja 2021 r. od-

była się XXXI se-
sja Rady Gminy Jedlińsk, 
podczas której radni gmi-
ny, większością głosów 
(10 za, 2 wstrzymało się,  
3 nieobecnych) udzielili 
wójtowi gminy Kamilowi 
Dziewierzowi wotum za-
ufania oraz absolutorium  
z tytułu wykonania budże-
tu za 2020 rok.

Przed podjęciem decyzji 
Radni zapoznali się z uchwałą 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej o pozytywnym zaopi-
niowaniu sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy 
za rok 2020. Absolutorium 
to jeden z najistotniejszych 
ustawowych środków kon-
troli rady gminy nad działal-

nością wójta. Po zakończe-
niu roku budżetowego rada 
gminy ocenia pracę organu 
wykonawczego - wójta -  
w zakresie działalności finan-
sowej gminy.
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Inwestycje w gminie Jedlińsk w 2021 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej 
Wsola – Wielogóra – etap I

W tRAKcIe ReAlIzAcJI

Budowa wodociągu w Wielogórze, ul. Orkana
zAKOŃczONO

Budowa wodociągu w miejscowości Janki
zAKOŃczONO

Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Jedlińsk–Wsola
W tRAKcIe ReAlIzAcJI

zAKuP APARAtu-RtG StOMAtOlOGIczNeGO
DO OśRODKA zDROWIA We WSOlI

Wartość: 4.444.444,44 zł

Wartość: 95.000,00 zł

Wartość: 12.500,00 zł

Wartość: 360.000,00 zł Wartość: 32.000,00 zł

Przebudowa stołówki i kuchni szkolnej 
przy zSP w Jedlińsku

W tRAKcIe ReAlIzAcJI
Wartość: 2.222.222,22 zł

Budowa przepompowni i wodociągu Gutów – Jankowice
zAKOŃczONO

Budowa mostu w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej
W tRAKcIe ReAlIzAcJI

Wartość: 676.500,00 zł

Wartość: 1.299.200,00  zł



4

Aktywizacja i integracja 
mieszkańców gminy

Podpisanie umowy 
na remont stołówki!

W dniu 12.04.2021 r. w obecności Kamil  
a Dziewierza – wójta gminy Jedlińsk została 

podpisana umowa  pomiędzy Stowarzyszeniem lGD 
Razem dla Radomki reprezentowanym przez prezesa 
cezarego Nowka, a Gminnym centrum Kultury  
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, reprezentowanym 
przez dyrektor Agnieszkę Gryzek.

Przedmiotem umowy jest 
realizacja projektu pn. „Aktywi-
zacja i integracja mieszkańców 
gminy Jedlińsk poprzez kulturę 
i edukację ekologiczną” przez 
GCKiKF w Jedlińsku w ramach 
projektu pt. „Start-upy na ini-
cjatywy lokalne”, współfinanso-
wanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, w ramach pod-
działania „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego 
PROW 2014-2020.

Celem projektu jest zorga-
nizowanie na terenie gminy 
Jedlińsk w 2021 roku wydarzeń 
kulturalnych oraz zajęć warsz-
tatowych z zakresu edukacji 
ekologicznej skierowanych do 
społeczności lokalnej.  

W ramach projektu 
odbędą się dla mieszańców:  
2 spektakle o tematyce ekolo-
gicznej, dla  dzieci z klas 0-1i  
klas II-III,  1 koncertu muzyki 
ludowej dla osób dorosłych,  
1 koncertu muzyki  oraz konkurs 
plastyczny o tematyce ekolo-
gicznej połączony z  wystawą 
prac plastycznych.

W dniu 28 kwietnia 2021 r. w Jedlińsku została 
podpisana umowa na remont stołówki szkolnej  

przy zSP w Jedlińsku.

Umowa opiewa 
na kwotę ponad  
2 mln zł, a inwestycje 
będzie polegała na 
generalnym remoncie 
pomieszczeń kuchni  
i stołówki szkolnej 
wraz z wymianą 
wszystkich urządzeń 
kuchennych. Moderni-
zacja jest konieczna 
ze względu na mocne 
wyeksploatowanie stołówki – od 
prawie 40 lat nie przechodziła 
ona gruntownego remontu.

Kuchnia w ZSP Jedlińsk 
przygotowuje posiłki dla  
5 innych szkół z terenu gminy 
Jedlińsk: PSP w Bierwcach, PSP  
w Jedlance, PSP w Ludwikowie, 
PSP w Starych Zawadach i PSP 
w Wierzchowinach. W ciągu roku 
szkolnego jest to ponad 1000 
obiadów dziennie.

Umowę ze strony gminy 
Jedlińsk podpisał Kamil Dzie-
wierz – wójt gminy, przy kon-

trasygnacie Ilony Starzyńskiej 
– skarbnika gminy. Wykonawcę 
– Firmę Budowlaną ES-BUD  
z Bielichy reprezentował prezes 
Robert Szyszkowski.

Gmina Jedlińsk otrzymała  
z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych dofinansowanie 
w wysokości 2 mln zł, które sta-
nowi 90% kosztu inwestycji.

W podpisaniu umowy brali 
udział również parlamentarzyści 
Ziemi Radomskiej: Anna Kwie-
cień oraz Marek Suski, dzięki 
którym gmina Jedlińsk otrzymała 
te środki finansowe.

160 tys. zł dla stołówek!!!
Dwa zespoły Szkolno-Przedszkolne – w Jedlińsku i we 

Wsoli otrzymały dofinansowanie z rządowego pro-
gramu „Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach programu szkoły 
otrzymały po 80 tys. zł na dopo-
sażenie i poprawę stanu funk-

cjonowania stołówek szkolnych.
Koordynatorem programu jest 

Ministerstwo Edukacji i Nauki.
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Współpraca z liceum im. St. Staszica w Radomiu

Dofinansowanie dla OSP z gminy Jedlińsk

Stypendium Wójta 
Gminy dla uczniów!

W dniu 24 maja 2021 r. została zawarta umowa  
w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Jedlińsk,  

a XI liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyj-
nymi im. St. Staszica.

Celem współpracy będą 
wspólne działania w zakresie 
promocji nauki i wychowania 
dzieci i młodzieży oraz realiza-
cje wspólnych przedsięwzięć 
edukacyjnych, kulturalnych 
oraz sportowych zmierzających 
do podnoszenia kompetencji 
dydaktycznych i społecznych 
uczniów. W ramach współpracy 
Gmina i Liceum będą wspólnie 
organizować przedsięwzięcia 
na rzecz uczniów oraz popula-
ryzować działania zmierzające 
do kształtowania świadomo-
ści historycznej i kulturalnej  
dzieci i młodzieży.

Liceum im. Staszica prowadzi 
kształcenie m.in. na profilu mun-
durowym (klasa policyjna oraz 
klasa przygotowania wojsko-
wego), współpracuje również  
z takimi podmiotami jak Akade-
mia Sztuki Wojennej, Port Lotni-
czy Radom czy Komenda Miej-
ska Policji w Radomiu.

Umowę podpisali wójt gminy 
Kamil Dziewierz oraz elż-
bieta Bocheńska – dyrektor 
XI Liceum Ogólnokształcącego  
z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Stanisława Staszica  
w Radomiu.

25 czerwca 2021 r. w Radomiu odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie ze środków budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego zakupu wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Jedlińsk.

W roku szkolnym 2020/2021 aż 179 uczniów ze 
szkół z terenu Gminy Jedlińsk otrzymało Stypen-

dium Wójta Gminy za wybitne osiągnięcia naukowe,  
artystyczne i sportowe.

W ramach udzielonego dofi-
nansowania Gmina Jedlińsk 
otrzyma prawie 50 tys. zł na 
zakup sprzętu i wyposaże-
nia dla OSP Wsola, OSP Nowe 
Zawady i OSP Jedlińsk. Ze 
środków dotacji zostanie zaku-
pione:
• dla OSP Wsola: 8 kompletów 

odzieży ochrony indywidual-
nej strażaka (hełmy strażac-
kie z latarką, buty strażackie, 
ubrania specjalne, rękawice 
strażackie) - dotacja w wyso-
kości 20.000 zł

• dla OSP Nowe Zawady: 2 
komplety odzieży ochrony 
indywidualnej strażaka 
(hełmy strażackie z latarką, 
buty strażackie, ubrania 

specjalne, rękawice strażac-
kie), 3 szt. węży strażackich 
W-75, drabina strażacka, 3 
szt. węży strażackich W-52 - 
dotacja w wysokości 7.220 zł

• dla OSP Jedlińsk: remont 
budynku OSP (podłoga 
garażu) - dotacja w wysoko-
ści 20.000 zł

• Umowę w imieniu Gminy 
Jedlińsk podpisał Kamil Dzie-
wierz – wójt gminy, natomiast 
w imieniu Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego 
– Rafał Rajkowski – wicemar-
szałek województwa.

• Podczas podpisania umowy 
byli także obecni druhowie
-strażacy z jednostek, które 
otrzymały dofinansowanie.

O tym, kto otrzyma Sty-
pendium Wójta Gminy 
Jedlińsk zadecydowały 
przede wszystkim dobre 
wyniki w nauce oraz zna-
czące osiągnięcia naukowe, 
artystyczne lub sportowe 

na szczeblu wojewódzkim, 
krajowym lub międzynaro-
dowym. Uczniowie musieli 
się też wykazać dobrą opi-
nią i uznaniem w środowisku 
szkolnym.
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Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

Nowy wodociąg

Dom Pomocy Społecznej jest położony we wsi Jedlan-
ka na terenie gminy Jedlińsk. Placówkę prowadzi 

samorząd Powiatu Radomskiego. Historia domu sięga 
roku 1957. W ciągu półwiecza Dom dla umysłowo upo-
śledzonych kobiet stał się koedukacyjnym domem dla 
osób psychicznie przewlekle chorych. 

18 czerwca nastąpiło oficjalne otwarcie bardzo waż-
nej inwestycji jaką była budowa hydroforni ze 

zbiornikiem retencyjnym wraz z zespołem urządzeń 
infrastruktury technicznej w miejscowości Bród oraz 
budowa sieci wodociągowej w miejscowości ludwików, 
Górna Wola.

Wszyscy, którzy znaleźli tu 
własne miejsce, a jest to 140 
osób, mają do dyspozycji budy-
nek mieszkalny dwukondygna-
cyjny z częściowym poddaszem 
oraz budynek mieszkalny trzy-
kondygnacyjny z poddaszem 
mieszkalnym, a w nich pokoje 
jedno, dwu i trzyosobowe. 
Mieszkańcy mają do dyspozy-
cji również sale do fizykotera-
pii, krioterapii i magnetotera-
pii. Teren wokół Domu sprzyja 
wypoczynkowi oraz daje możli-
wość organizowania imprez ple-
nerowych.

Mieszkańcy mogą realizować 
się w malarstwie, śpiewie czy 
uczestniczyć w warsztatach 
i występach teatralnych. Do 
ich dyspozycji są również sale 

terapii kulinarnej, plastycznej, 
muzycznej, rękodzieła oraz sale 
biblioteczna i komputerowa. 

Mieszkańcy chętnie uczest-
niczą w życiu gminy i powiatu, 
podtrzymując dawne obyczaje. 
Tradycją jest udział w obrzędach 
ludowych zwanych kusakami, 
które towarzyszą widowisku 
„Ścięcie Śmierci” w Jedlińsku 

Organizowane są również 
wycieczki turystyczno-krajo-
znawcze, turnusy rehabilita-
cyjne. Dom odwiedzają grupy 
teatralne, umożliwiając miesz-
kańcom kontakt ze sztuką.

W naszym Domu każda 
pora roku wydaje się równie 
piękna, zarówno upalne lato, jak  
i sroga zima.

DPS Jedlanka

Inwestycja ta kosztowała 
745.411,44 zł, a wysokość 
dofinansowania to 681.400 
zł. W uroczystości uczestni-
czyli m.in. wójt Gminy Jedlińsk 
- Kamil Dziewierz, przewodni-
czący Rady Gminy w Jedlińsku 
- Łukasz Kurek, proboszcz para-
fii w Jankowicach - ks. Andrzej 
Dwojakowski, sołtys Gutowa
-Bród - Iwona Filozof, sołtys 
Ludwikowa - Monika Szczęsna, 
sołtys Jankowic - Katarzyna 
Paluch, sołtys Górnej Woli - 
Stanisław Struzik, kierownik 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Jedlińsku - Dariusz Tępiński, 
przedstawiciele wykonawcy  
i Urzędu Gminy w Jedlińsku.

Kontakt:
Dom Pomocy Społecznej w Jedlance
tel./fax 48 321 30 26
tel. 48 321 35 47
e-mail: kontakt@jedlankadps.pl
www.jedlankadps.pl
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Przekazanie samochodu strażackiego
22 maja 2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Wielogórze.

W uroczystości wzięli udział 
m.in.: Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk, Anna Kwiecień, Andrzej 
Kosztowniak, Marek Suski i Rado-
sław Fogiel – posłowie na Sejm RP, 
Adam Bielan – poseł do Parlamentu 
Europejskiego, Artur Standowicz 
– wicewojewoda mazowiecki, 
Marek Ryszka – prezes WFOŚiGW 
w Warszawie, Kamila Mokrzycka 
– wiceprezes WFOŚiGW w War-
szawie, Elżbieta Zasada – dyrek-
tor WFOŚiGW w Radomiu, Wal-
demar Trelka – starosta radomski, 
Agnieszka Pasek – radna powiatu 
radomskiego, Łukasz Kurek – prze-
wodniczący rady gminy wraz z 
radnymi: Barbarą Kołodziejską, 
Januszem Mazurkiem i Tomaszem 
Plewińskim, sołtys Wielogóry Sta-
nisław Dryja, nadbryg. Jarosław 
Nowosielski – Mazowiecki Komen-
dant Wojewódzki PSP, bryg. Paweł 
Fliszkiewicz – Komendant Miejski 
PSP w Radomiu, bryg. Bartosz 
Musiał – Zastępca Komendanta 
Miejskiego PSP w Radomiu, bryg. 
Marcin Ziomek – Zastępca Komen-
danta Miejskiego PSP w Radomiu, 
kpt. Piotr Chłopicki – naczelnik 
Wydziału Operacyjnego Komendy 
Miejskiej PSP w Radomiu, mł. bryg. 
Sławomir Zarzycki – dowódca JRG 
2 w Radomiu, mł. bryg. Igor Sikora 
– zastępca dowódcy JRG 2 w Rado-
miu, dh Zbigniew Gołąbek – wice-
prezes zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP Wojewódz-
twa Mazowieckiego, dh Paweł 
Tuzinek – prezes zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Rado-
miu, dh Wojciech Walczak – prezes 
zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP Gminy Jedlińsk, dh Karol Micha-

lec – komendant Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP Gminy Jedlińsk, 
Wiesław Wędzonka oraz delegacje 
ochotniczych straży pożarnych  
z terenu gminy Jedlińsk.

Nowy wóz bojowy został 
poświęcony przez ks. kan. Rado-
sława Walerowicza – proboszcza 
parafii Wielogóra.

Zakupiony wóz jest w pełni 
wyposażony w nowoczesny 
sprzęt ratowniczy i gaśniczy. 
Posiada m.in. działko wodne 
na dachu, wyciągarkę, zbior-
nik wody o pojemności 4,6 tys. 
litrów oraz napęd 4x4. Całko-
wity koszt zakupu samochodu 
to 880.680,00 zł, z czego 220 
tys. zł dotacja ze środków Gminy 
Jedlińsk, 100 tys. zł ze środ-
ków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, 180 tys. zł ze 
środków Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego oraz 
380 tys. zł ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie.
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   z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy zo-

stały zwołane na 22 
kwietnia, 27 maja i 15 lipca 
2021 r. Rada Gminy podję-
ła uchwały w sprawie:

22 kwietnia:
• ustalenia przebiegu drogi 
gminnej w miejscowości Janko-
wice
• przekazania petycji z dnia 25 
marca 2021 roku organowi wła-
ściwemu
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2021–2026
• wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na 2021 rok
• oceny aktualności studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jedlińsk oraz miej-
scowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego obo-
wiązujących na terenie gminy 
Jedlińsk
• zatwierdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jedlińsk 
obejmującego obszar w obrębie 
części miejscowości Bierwiecka 
Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, 
Nowe Zawady, Płasków, Pia-
seczno

27 maja:
• udzielenia Wójtowi Gminy 
Jedlińsk wotum zaufania
• rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania Wójta z wykona-
nia budżetu za 2020 rok i spra-

wozdania finansowego
• udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu za 2020 rok
• zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania za 2020 rok instytu-
cji kultury
• zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania za 2020 rok zakładu 
opieki zdrowotnej
• wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na 2021 rok
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2021–2026
• uchwalenia Strategii Rozwią-
zywania Problemów Społecz-
nych Gminy Jedlińsk na lata 
2021-2026
• ogłoszenia tekstu jednoli-
tego Statutu Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Jedlińsku
• rozpatrzenia skargi na działal-
ność Dyrektora Gminnego Cen-
trum Kultury i Kultury Fizycznej 
w Jedlińsku
• rozpatrzenia skargi na dzia-
łalność Dyrektora Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Jedlance

15 lipca:
• określenia średniej ceny jed-
nostki paliwa w Gminie Jedlińsk
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2021–2026
• wprowadzenia zmian w 
budżecie Gminy Jedlińsk na rok 
2021
• zmiany Statutu Gmin-
nej Biblioteki Publicznej  
w Jedlińsku 

Łukasz Kurek
 Przewodniczący 

Rady Gminy

Nowe laptopy dla Biblioteki 
i centrum Kultury
Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka 

Publiczna w Jedlińsku oraz Gminne centrum Kultury 
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku otrzymały po 6 laptopów 
z oprogramowaniem, o łącznej wartości prawie 50 tys. zł. 

 Kamil Dziewierz - wójt 
gminy wraz z Bożeną Starzyń-
ską - dyrektor  Biblioteki oraz 
Agnieszka Gryzek - dyrektor 
Centrum Kultury w Jedliń-
sku, wspólnie uruchamiali  
nowe laptopy.

Sprzęt komputerowy został 
pozyskany w ramach realiza-
cji projektu "Cyfrowe GOKi w 
podregionie radomskim" nr 
projektu POPC.03.02.00-00-
0067/19 w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020, Oś Prioryte-
towa nr 3 "Cyfrowe kompeten-
cje społeczeństwa" Działanie nr 
3.2 "Innowacyjne rozwiązania 
na rzecz aktywizacji cyfrowej" 
współfinansowanego z euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Celem programu jest pod-
niesienie kompetencji cyfro-
wych  48 pracowników gmin-
nych samorządowych ośrodków 
kultury (GOK) zatrudnionych  
w 40 GOK oraz dzieci i młodzieży  
w wieku 10-18 lat.
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Komendant Wojewódzki PSP w Wielogórze

Kolejne dofinansowania dla naszej gminy

700 tys. zł na budowę drogi w Piastowie

26 maja 2021 r. nadbryg. Jarosław Nowosielski – 
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej 

Straży Pożarnej odwiedził Ochotniczą Straż Pożarną  
w Wielogórze.

18 czerwca 2021 r. w Radomiu odbyło się 
podpisanie umów na dofinansowanie ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego zadań w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAzOWSze 2021”.

W trakcie wizyty komendanta 
wojewódzkiego strażacy-ochot-
nicy zaprezentowali nowo zaku-
piony średni samochód ratowni-
czo-gaśniczy, na którego zakup 
pozyskano również środki  
z Komendy Wojewódzkiej PSP. 

Nadbrygadier Nowosielski 
pogratulował druhom z Wie-
logóry nowoczesnego samo-
chodu, a obecnemu na spotka-
niu wójtowi gminy Kamilowi 

Dziewierzowi podziękował za 
wspieranie tej oraz innych jed-
nostek OSP z terenu gminy.

W wizycie brał również udział 
bryg. Paweł Fliszkiewicz – 
Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Radomiu.

OSP w Wielogórze repre-
zentowali członkowie zarządu 
Tomasz Michalec i Jacek 
Wędzonka oraz druhowie- 
-strażacy.

W ramach udzielonego dofi-
nansowania Gmina Jedlińsk 
otrzyma środki na:
• budowę placu zabaw oraz 

siłowni w Piasecznie – 
10.000 zł

• budowę placu zabaw przy 
PSP w Wierzchowinach – 
10.000 zł

• budowę siłowni zewnętrznej 
przy świetlicy w Ludwikowie 
– 5.000 zł

• kontynuacja realizacji pro-
jektu zagospodarowania cen-
trum wsi Wsola – 10.000 zł

• zakup i montaż huśtawki 

dwuosobowej i montaż  
2 bramek do piłki nożnej  
w Piastowie – 2.500 zł

• ogrodzenie terenu przy świe-
tlicy wiejskiej w Mokrosęku 
– 7.000 zł
Łączna kwota dofinansowa-

nia wynosi 44.500,00 zł.

Umowę w imieniu Gminy 
Jedlińsk podpisał Kamil Dzie-
wierz  – wójt gminy, natomiast 
w imieniu Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego – 
Rafał Rajkowski  – wicemarsza-
łek województwa.

18 czerwca w Radomiu, zaraz po podpisaniu umów 
na wsparcie finansowe ze środków Województwa 

Mazowieckiego, odbyła się uroczystość wręczenia 
promes na dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji lokalnych.

Gmina Jedlińsk znalazła się 
w gronie samorządów, których 
wnioski o wsparcie finansowe 
zostały rozpatrzone pozytyw-
nie – przyznana kwota pomocy 
to 700.000 zł i jest najwyższa 
spośród wszystkich wręczonych 
promes.

Otrzymane środki zostaną 
przeznaczone na przebudowę 
drogi gminnej w Piastowie.

Promesy w imieniu premiera 
wręczał Artur Standowicz - 
wicewojewoda mazowiecki, a w 
spotkaniu wzięli udział również 
parlamentarzyści ziemi radom-

skiej: Anna Kwiecień, Andrzej 
Kosztowniak i Marek Suski.

Podczas spotkania promesy 
otrzymali przedstawiciele 
gmin regionu radomskiego: 
Głowaczów, Iłża, Jedlińsk, 
Potworów, Przytyk, Stara Błot-

nica i Wyśmierzyce. Promesy 
opiewały na łączną kwotę  
ponad 3 mln zł.

Promesę dla Gminy Jedlińsk 
odebrał wójt Kamil Dziewierz, 
który w imieniu obecnych 
samorządowców podziękował  

rządowi za przyznane środki.

O dofinansowanie mogły się 
starać gminy, w których funk-
cjonowały przedsiębiorstwa 
państwowej gospodarki rolnej  
(tak zwane PGR-y).
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Orlik na OSiR w Jedlińsku jak nowy!
Gruntowną modernizację przeszło boisko typu Orlik, 

znajdujące się na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Je-
dlińsku. Obiekt od dziesięciu lat służył zarówno spor-
towcom miejscowego klubu piłkarskiego, ale również 
lokalnej społeczności. teraz jest jak nowy!

W poniedziałek, 5 lipca odbyło 
się uroczyste otwarcie wyre-
montowanego boiska ORLIK 
na Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Jedlińsku.

Najbardziej pilną rzeczą była 
wymiana nawierzchni ze sztucz-
nej trawy. Raz, że była ona już 
wyeksploatowana do granic 
możliwości, dwa, że mocno 
zawodził poprzedni drenaż i po 
opadach deszczu, na boisku po 
prostu zalegała woda. Dlatego 
obecny wykonawca wykonał 
całkowicie nową podbudowę, 
odpowiednio wyprofilował 
boisko, żeby były nieodczuwalne 
dla użytkowników, ale bardzo 
potrzebne spadki i dopiero 
wówczas położył nową, przy-
stosowaną do obecnych stan-
dardów nawierzchnię. Nawet 
granulat wykorzystywany na 
tego typu obiektach jest zupeł-
nie inny od poprzedniego – aktu-
alny jest wykonany z lepszego  
i bezwonnego materiału.

Całkowicie wymienione 
zostały piłkochwyty, na boisku 
znalazły miejsce nowe bramki. 
Remontu doczekało się zresztą 
całe ogrodzenie. Słowem obiekt 
powstał praktycznie od nowa. 

Dzięki temu ośrodek znów 
zyskał bardzo funkcjonalne 
boiska, a klub piłkarski Drogo-
wiec Jedlińsk świetną bazę do 
treningów. Warto dodać, że tre-
nuje tu regularnie ponad 150 
młodych adeptów piłki nożnej 
od czterolatków począwszy,  
a na seniorach skończywszy.

W 50-ciu procentach, koszt 
modernizacji wynoszącej ponad 
420 tys. zł, pokryło Ministerstwo 
Sportu, do którego trafił wnio-
sek Gminnego Centrum Kultury 
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku  
i został rozpatrzony pozytyw-
nie. Reszta środków pochodziła 
z budżetu Gminy Jedlińsk. 

Na otwarcie przybyli: mini-

ster - Marek Suski, wójt Gminy 
Jedlińsk - Kamil Dziewierz, 
przewodniczący Rady Gminy 
w Jedlińsku - Łukasz Kurek, 
skarbnik Gminy Jedlińsk - Ilona 
Starzyńska, dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Kultury Fizycz-

nej w Jedlińsku - Agnieszka Gry-
zek, prezes Drogowca Jedlińsk - 
Zygmunt Kobylarczyk oraz mło-
dzi piłkarze Akademii Piłkarskiej 
Drogowiec Jedlińsk, trenerzy, 
rodzice, opiekunowie i miesz-
kańcy Gminy Jedlińsk.

Dziękuję wszystkim krwiodawcom, którzy oddają krew podczas zbiórek 
organizowanych w Jedlińsku. Od początku 2021 r.  

pozyskano ponad 53 litry krwi.
Kolejna zbiórka odbędzie się we wrześniu na Rynku w Jedlińsku. 

Serdecznie zapraszam!
Kamil Dziewierz

Wójt Gminy Jedlińsk
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Nowy plac zabaw w Romanowie
Wójt gminy Kamil Dziewierz, pracownicy urzędu  

i inspektor nadzoru, dokonali odbioru technicznego 
nowo wybudowanego placu zabaw w Romanowie.

zakres robót obejmował 
wybudowanie urządzeń:
• sprężynowiec auto 
• sprężynowiec koń
• huśtawka wagowa 
• karuzela platformowa 
• tablica kółko  i krzyżyk 
• tablica liczydło 
• huśtawka podwójna z bocia-

nim gniazdem 
• urządzenie zestaw zabawowy

Ponadto w ramach zagospo-
darowania terenu zamonto-
wano: 

• regulamin placu zabaw
• kosze
• ławki
• stojak na rowery

Całość prac obejmowało 
wykonanie fundamentów punk-
towych, osadzenie urządzeń,  
uzupełnienie ziemią urodzajną, 
profilowanie terenu, wykona-
nie prac porządkowych, a koszt 
inwestycji to prawie 50 tys. zł.

KontaKt z Liderem rejonu jedLińsK
iwona fiLozof teL. 609 956 787
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  Warto przeczytać!
„Pora westchnień, pora burz” - Magdalena Kawka
Znakomita trylogia o trudnych ludzkich relacjach w jeszcze trudniejszych czasach. Poznaj jedną z wielu 
podobnych historii, jakie były udziałem naszych rodaków w czasie i po zakończeniu działań wojennych. 

„Krew z krwi” - Przemysław Piotrowski
Czy poświęcilibyście życie innego człowieka, aby uratować chore dziecko? Swoje dziecko? Swojego uko-
chanego syna? To poruszająca książka o ojcowskiej miłości, która nie zna żadnych granic.

„Bez słowa” - Rosie Walsh 
Siedem idealnych dni. Potem on zniknął. Wyjątkowa i przewrotna opowieść o ludziach, którzy nigdy nie 
powinni stanąć na swojej drodze.

„Dzieci getta. Ostatni świadkowie zagłady” - Magda Łucyan
Wyrok śmierci wydano na nich jeszcze przed narodzinami. Zbiór pięciu historii opowiedzianych przez 
uczestników i naocznych świadków wydarzeń, wówczas dzieci, a teraz dorosłych ludzi, którzy nadal, mimo 
upływu lat, z wielkim bólem wracają do wojennych czasów. 

„Pucio w mieście. zabawy językowe dla młodszych i starszych dzieci” - Marta Galewska-Kustra
Odwiedźcie Pucia i jego wesołą rodzinkę, spędzając z nimi pełen ekscytujących zdarzeń czas w mieście. 
Celem książki jest wzbogacenie słownika dziecka o nazwy nowych obiektów i czynności oraz rozwijanie 
opowiadania.

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

z wizytą 
w bibliotece
W czerwcu dzieci z zespołu Szkolno -  Przedszkol-

nego w Jedlińsku wraz z wychowawcami odwie-
dziły Gminną Bibliotekę w Jedlińsku. 

Podczas lekcji bibliotecz-
nej oprowadziłyśmy dzieci po 
pomieszczeniach czytelni w 
wesołym pociągu, opowiadając 
im o naszej pracy, zasadach jakich 
trzeba przestrzegać podczas 
wizyty u nas, księgozbiorze jaki 
jest gromadzony oraz jak można 
założyć kartę biblioteczną. 

Kolejnym punktem było wła-
snoręczne wykonanie zakładki 
do książki z ulubioną postacią 
bajkową, a na koniec została  
przeczytana bajka.

Wszystkim dzieciom i wycho-
wawcom bardzo dziękujemy za 
wizytę i do zobaczenia.

GBP w Jedlińsku
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Podsumowanie konkursu
W dniu 19 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej od-

było się podsumowanie konkursu "czy znasz życie 
i mowę swoich przodków. zapytaj babcię, zapytaj dziad-
ka". W konkursie wzięło łącznie udział 110 uczestników. 
Konkurs podzielony był na dwie kategorie wiekowe:  
I kategoria wiekowa to dzieci i młodzież, II kategoria 
wiekowa osoby 50+.

W pierwszej kategorii I miejsce 
zdobyła Natalia Makulska, II miej-
sce Bruno Olszewski, natomiast 
III miejsce Bartłomiej Kowalczyk 
oraz Kamil Grochala.

W drugiej kategorii I miej-
sce zdobyła Wanda Pra-
sek, natomiast II miejsce  
Jadwiga Gławińska.

Podczas spotkania dyrektor 
biblioteki Bożena Starzyńska 
oraz przewodnicząca Komisji 
Polityki Społecznej Magdalena 
Trzmiel-Wieteska wręczyły lau-
reatom konkursu dyplomy oraz 
nagrody. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali upominki w 
postaci książek. Pomysłodawcą 

konkursu oraz autorem pytań 
jest świętokrzyski regionalista, 
związany z łopuszańską ziemią - 
Marian Kwiecień.

Serdecznie gratulujemy lau-
reatom zdobytych nagród oraz 
dziękujemy wszystkim za czynny 
udział w konkursie.

„CYFROWE GOK-I”
Gminna Biblioteka Publiczna  

w Jedlińsku została beneficjentem 
projektu "Cyfrowe GOK-i w podre-
gionie radomskim".

Celem projektu jest zwiększenie 
stopnia oraz poprawa umiejętności 
korzystania z Internetu, w tym z e-usług 
publicznych u 48 pracowników zatrud-
nionych w 40 gminnych samorządo-
wych jednostkach kultury oraz u 384 
dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

W ramach projektu zostaną przeprowa-
dzone warsztaty dla pracowników biblio-
teki oraz dla dzieci i młodzieży z takich 

zagadnień jak: dziennikarstwo online oraz 
bezpieczeństwo w sieci.

Biblioteka otrzymała 6 laptopów 
wraz z oprogramowaniem oraz mate-
riały dydaktyczne, które będą wykorzy-
stywane w trakcie szkoleń.

Projekt dofinansowany w ramach 
POPC na lata 2014-2020, Oś Prio-
rytetowa nr 3 "Cyfrowe kompe-
tencje społeczeństwa" Działanie  
nr 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na 
rzecz aktywizacji cyfrowej" współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

XXIV zawody Wędkarskie o Puchar Wójta
W dniach 12-13.06.2021 na zbiorniku 

Jastrząb odbyły się  XXIV  zawody 
o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk. uczestniczyło  
w nich 34 zawodników.

Mimo deszczu udało nam 
się wędkować do końca, 
towarzyszyła nam przy 
tym miła atmosfera i dobry  
humor. 
1 miejsce - Łukasz Przyby-
łowski
2 miejsce - Marcin Siennicki
3 Miejsce - Tomasz Mazurek

Gratulujemy zwycięzcom  

i do zobaczenia na kolejnych 
zawodach, które już wkrótce.

Bardzo serdecznie dzięku-
jemy Wójtowi Gminy Jedlińsk 
Kamilowi Dziewierzowi za 
ufundowanie pucharów  
i nagród. 

zarząd Koła PzW 41 
„Radomka” Jedlińsk
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Obchody jubileuszu 100-lecia PSP w Bierwcach
21 czerwca 2021 r. odbyły się obchody jubile-

uszu 100-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej 
 im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach.

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą w kościele parafial-
nym w Bierwcach, odprawioną 
przez ks. Macieja Będzińskiego, 
absolwenta szkoły w Bierwcach, 
a obecnie dyrektora Papieskich 
Dzieł Misyjnych. Po nabożeń-
stwie uczestnicy uroczysto-
ści przeszli na teren szkoły, 
gdzie odbyły się część oficjalna 
i artystyczna w wykonaniu  
uczniów szkoły.

Wśród gości biorących udział 
w uroczystościach znaleźli się: 
Kamil Dziewierz – wójt gminy, 
Łukasz Kurek – przewodni-
czący rady gminy wraz z rad-
nymi, posłowie na Sejm RP: 
Marek Susuki, Anna Kwiecień, 
Andrzej Kosztowniak, Czesław 
Ziemniak – p.o. zastępcy dyrek-
tora radomskiej delegatury 
Kuratorium Oświaty, Mirosław 
Górka – wiceprzewodniczący 
sekcji regionalnej NSZZ „Soli-
darność” Pracowników Oświaty  
i Wychowania w Radomiu, radni 
powiatu radomskiego: Teodozja 
Bień, Agnieszka Pasek i Ryszard 
Dziura, ks. Janusz Chamera – pro-
boszcz parafii Bierwce, Andrzej 
Pawluczyk – sekretarz gminy, 
dyrektorzy szkół z terenu gminy 
Jedlińsk oraz dyrektorzy i kie-
rownicy instytucji gminnych.
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Obchody jubileuszu 100-lecia PSP w Bierwcach
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„co za Jazda!” kolejny raz w Jedlińsku

VI Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę

Podczas "jazdy" uczestnicy wzięli udział w projekcie 
pn. Bezpieczeństwo na szlakach - Akademia Bez-

piecznej Jazdy - co za Jazda!  w ramach którego uczestni-
cy szkolili się i zdobywali wiedzę z zakresu bezpieczeń-
stwa rowerzystów w ruchu drogowym.

30 czerwca 2021 r. z Jedlińska wyruszyła VI Piel-
grzymka Rowerowa na Jasną Górę.

Do pokonania było 44 km, a 
w wydarzeniu wzięło udział ok. 
200 osób, w tym Kamil Dzie-

wierz - wójt gminy Jedlińsk oraz 
mieszkańcy gminy Jedlińsk.

20-osobowa grupa pielgrzy-
mów z Jedlińska, pod przewod-
nictwem wójta gminy Kamila 
Dziewierza i proboszcza parafii 
Jedlińsk ks. Grzegorza Wójcika, 
pokonała 220 km, a na Jasną 
Górę dotarła w piątek 2 lipca.
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Festyn Rodzinny w Wielogórze
13 czerwca 2021 r.  

w Wielogórze odbył 
się festyn rodzinny zor-
ganizowany przez Parafię 
św. Franciszka.

Był to pierwszy tego typu 
festyn w Wielogórze, zorganizo-
wany przez nowego proboszcza 
parafii ks. kan. Radosława Wale-
rowicza oraz parafian.

W Farmie Iluzji
10 sierpnia czterdziestoosobowa grupa dzieci i mło-

dzieży z Gminy Jedlińsk pod opieką, pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku - ewy 
Stępień-Kutkiewicz, Anny Kozieł oraz lidii Żurowskiej, 
spędziła cały dzień w Farmie Iluzji.

Uczestnicy zobaczyli m.in. 
Latającą Chatę Tajemnic, Tunel 
Zapomnienia, Muzeum Ilu-
zji, Labirynt Luster, Ogródek  
i Meble Olbrzyma. Koszt 

wyjazdu wyniósł 5 000 zł, 
który w całości został pokryty 
ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Mistrz Polski 
z gminy Jedlińsk
Mieszkaniec Wsoli, Mariusz Stępień, zdobył tytuł 

Mistrza Polski Debiutantów w Motoparalotnio-
wych Mistrzostwach Polski - Krosno 2021.

XXIII edycja zawodów, orga-
nizowana przez Aeroklub Pod-
karpacki i Komisję Mikrolotową 
Aeroklubu Polskiego, odbywała 
się na lotnisku w Krośnie od 
28 czerwca do 3 lipca 2021 r. 
Mariusz Stępień, motoparalot-

niowy pilot Aeroklubu Radom-
skiego, wystartował w zawo-
dach w kategorii lotów w tan-
demie, wspólnie z Dariuszem 
Brzostowiczem. Załoga uplaso-
wała się na pierwszym miejscu  
i zdobyła tytuł Mistrza Polski.
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cyfrowe GOKi w Jedlińsku

Stypendia dla dzieci z Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Gminne centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Je-
dlińsku bierze udział w projekcie dofinansowanym  

z Funduszy europejskich, realizowanym przez Fundację 
Vcc pod nazwą: cyfrowe GOKi w podregionie radomskim 
w ramach Programu Operacyjnego  cyfrowa  Polska   
na lata 2014-2020.   

 W ramach tego działania  
Instytucja otrzymała  6 lap-
topów wraz z oprogramowa-
niem, które trafiły do placówek 
podległych  na terenie gminy 
Jedlińsk  – Świetlic. Wartość tego 
grantu wyniosła około 50 tys 
złotych. Sprzęt ten będzie słu-
żył  podniesieniu  kompetencji 
pracowników, ale również mło-
dzieży uczęszczającej na zajęcia  
do świetlic. 

W związku z tym 22 lipca 2021 
roku o godz. 17:00 w jedlińskim 
parku odbył się EVENT promu-
jący projekt. W programie spo-
tkania były warsztaty progra-
mistyczne dla dzieci, zabawy 
z animatorami, quizy z nagro-
dami. Dzieci z terenu gminy 

Jedlińsk spędziły miłe popo-
łudnie a jednocześnie mogły 
nauczyć się wielu ciekawych  
umiejętności cyfrowych.

Natomiast  w dniu 16 sierpnia 
br. w Gminnym Centrum Kultury 
grupa  dzieci  wzięła udział  w 
warsztatach komputerowych. 
W ramach, których odbyły się 
praktyczne zajęcia  poświę-
cone m.in zasadą  bezpiecznego  
zachowania się dzieci w sieci. 
Ponadto uczestnicy warsztatów 
uczyły się obsługi programów 
graficznych. Nabyte umiejęt-
ności pozwolą im w przyszłości 
zaprojektować własna wizy-
tówkę, plakat informacyjny, itp. 
Zajęcia miały formułę nauki 
przez zabawę. 

20 kwietnia 12 dzieci z Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej w Wawerskim centrum Kultury odebrało 

stypendia przyznane przez Polish Orphans charity. Fun-
dacja od 11 lat wspiera uzdolnione artystycznie dzieci 
w Radomiu i w Polsce. Wysokość dotacji jaką otrzymało 
każde dziecko wynosiła 2.500 zł.

Wsparcie od kanadyjskiej 
Polonii  pozwoliło  członkom 
MOD na zakup  własnych instru-
mentów muzycznych. Niewątpli-
wie dotacja  pomoże stypendy-
stom w szlifowaniu i rozwijaniu  
ich umiejętności muzycznych. 
Składamy bardzo serdeczne 
podziękowania za okazaną 
pomoc kapitule fundacji Polish 
Orphans Charity oraz jej prze-
wodniczącemu Krzysztofowi 
Gajewskiemu, a także ks. kano-
nikowi Grzegorzowi  Wójcikowi 
proboszczowi parafii Jedlińsk.

To nie jedyna taka dobra wia-
domość w miesięcu czerwcu. 
Gminne Centrum Kultury i Kul-
tury Fizycznej otrzymało infor-
mację z Fundacji PGE, że zło-
żony przez instytucję wniosek 
na doposażenie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej, rozpatrzony 
został pozytywnie. Tym samym 
kwota 10.000 złotych zostanie 
przeznaczona na zakup instru-
mentów muzycznych dla orkie-

stry. Niewątpliwe otrzymane 
wsparcie pozwoli na rozwój 
uzdolnień muzycznych dzieci 
i przyjęcie nowych członków. 
Obecnie bowiem na zajęcia do 
orkiestry uczęszcza 42 dzieci z 
terenu gminy. Dziękujemy Fun-
dacji za przyznane wsparcie 
oraz wójtowi gminy za koor-
dynację  przy pisaniu wniosku 
grantowego. 

Zapraszamy w szeregi orkie-
stry wszystkich tych, którzy 
kochają muzykę i chcą rozwijać 
swoje pasje i uzdolnienia. Nabór 

już od września od 5 kl. szkoły 
podstawowej.

 Agnieszka Gryzek
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światowy Dzień Ochrony środowiska 

Koncert zespołu BelFRY

7 czerwca 2021r na terenie Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Jedlińsku zostało zrealizowane 
przedsięwzięcie w ramach projektu  

pt. Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy  
Jedlińsk poprzez kulturę i edukację ekologiczną. 

W niedzielę 20 czerwca br. na OSiR w Jedlińsku 
mieliśmy przyjemność posłuchać po raz drugi 
zespołu „Belfry”, w koncercie pt. „śpiewająco”.

Wydarzenie to, którego orga-
nizatorami byli Wójt Gminy, 
Rada Gminy oraz Gminne Cen-
trum Kultury i Kultury Fizycznej  
w Jedlińsku,  odbyło się  
w związku z obchodzonym 
Światowym Dniem Ochrony Śro-
dowiska. Tego dnia zaproszone 
zostały dzieci ze szkół z terenu 
gminy, które miały okazję obej-
rzeć spektakle o tematyce ekolo-
gicznej,  jak również wziąć udział 
w licznych konkursach i quizach. 
Nie mogło także zabraknąć pre-
lekcji na temat ekologii, którą 
przygotowała i zaprezentowała 
pani Wioleta Siwiarek - pracow-
nik Urzędu Gminy w Jedlińsku.  
Na zakończenie wydarzenia 
uczestnicy mieli okazję zasiać 
w wyznaczonym do tego miej-
scu, łąkę kwietną.  Realizacja 
projektu w ramach, którego 
zostało zrealizowane przedsię-
wzięcie była współfinansowana 
ze środków Unii Europejskiej  
w ramach projektu grantowego 

Lokalnej Grupy działania Razem 
dla Radomki, w ramach poddzia-
łania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego, kierowanego 
przez społeczność, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020,  
w ramach projektu współfi-
nansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich. 

 Kinga Kalbarczyk 

Zespół tworzą nauczyciele 
z terenu gminy Jedlińsk: Anna 
Kraska, Ewa Murdza, Katarzyna 
Sadowska, Dariusz Makare-
wicz, Dariusz Religa. Wokali-
stom tym razem towarzyszyli 
znakomici muzycy Mateusz 
Skórkiewicz – perkusja, Maciej 
Dobrzański – bas/kontrabas, 
Michał Szwajkowski – saksofon, 
a aranżacje utworów opracował 
Dariusz Makarewicz. Utwory, 
które zostały wykonane pod-
czas koncertu choć stworzone 
wiele lat temu, wciąż są lubiane 
i chętnie śpiewane przez wielu 
sympatyków. Nieśmiało muszę 
powiedzieć, że zespół i muzycy 
przeszli samych siebie. Bowiem 
nie codziennie zdarza się nam 
przecież, posłuchać koncertu 
granego na żywo.

Wokaliści i muzycy pokazali 
nam piękno muzyki i tekstów 
wykorzystując do tego asce-
tyczne środki wyrazu. Oprócz 
tego interpretacje wykonaw-
ców pozwoliły na nowo odkryć 
te utwory. W trakcie koncertu 

mogliśmy usłyszeć m.in. takie 
utwory jak: „Baw mnie” Sewe-
ryna Krajewskiego, „Stan 
pogody” Anny Jurksztowicz, 
„Pomidory” z repertuaru Ewy 
Bem, a także Zbigniewa Wodec-
kiego – ,,Lubię wracać tam gdzie 
byłem”, lub „Jesteśmy na wcza-
sach”  Wojciecha Młynarskiego, 
czy też „Bombonierkę” oraz 
wiele innych znakomitych pio-
senek. Piękno tego koncertu 
tkwiło w prostocie. Tym bardziej 
wielkie gratulacje dla wykonaw-
ców. Z koncertu zespołu Belfry 
zapamiętam wiele. Choćby to, 
że czasami warto jest się zatrzy-
mać na chwilę w pędzie życia, 
poczekać na dobre, wartościowe 
rzeczy i przemyśleć wiele spraw.

„Bo życie czasem zagra jakiś 
fałsz, że aż zabolą zęby, a potem 
kilka takich pięknych dźwięków, 
aż śpiewająco czujesz, czu-
jesz się. Graj, graj!...” (tekst pio-
senki „Śpiewająco” z repertuaru  
R. Rynkowskiego).

Agnieszka Gryzek
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Muzyczne popołudnie Sobótka 2021
6 czerwca 2021 r. w jedlińskim parku miało miejsce 

wydarzenie pod nazwą „Muzyczne Popołudnie”, 
którego organizatorami byli Wójt Gminy, Rada 

Gminy oraz GcKiKF w Jedlińsku.
Podczas tego spotkania 

zaprezentowali się uczestnicy 
zajęć muzycznych prowadzo-
nych w Centrum Kultury przez 
instruktorów Zofię Krzętowską 
oraz Pawła Garbalskiego. Licz-
nie zgromadzona publiczność 
miała okazję posłuchać pięknych 
utworów instrumentalnych, 
a także wokalnych. Skoczne 
melodie zachęciły uczestni-
ków wydarzenia do wspólnej 
zabawy. Celem spotkania było 
zaprezentowanie mieszkańcom 
efektów całorocznej pracy pod-
czas zajęć, a także integracja 
społeczności lokalnej.

Anna Malinowska

23 czerwca 2021 r. na OSiR w Jedlińsku odbyła 
się tradycyjna Sobótka, która w bieżącym roku 

realizowana była w ramach projektu pn. „Aktywizacja  
i integracja mieszkańców gminy Jedlińsk poprzez 
kulturę i edukację ekologiczną”.

Podczas wydarzenia byli 
obecni: wójt gminy Kamil Dzie-
wierz, przewodniczący rady 
gminy Łukasz Kurek wraz  
z radnymi Ewą Ofiarą, Rober-
tem Rędzią oraz radna powiatu  
Teodozja Bień.

W trakcie trwania Sobótki 
publiczność mogła obejrzeć pre-
zentacje artystyczne mieszkań-
ców, tj. dzieci i młodzieży oraz 
zespołów ludowych, takich jak: 
Bierwiecka Biesiada, Wólczanki, 
Czerwone Korale, Czerwona 
Jarzębina, Ludwiczanki.

Na scenie miał miejsce także 
pokaz formacji Esfit Cheele-
ders pod kierunkiem Agnieszki 
Sikorskiej. Nie mogło oczywiście 
zabraknąć licznych konkursów 
skierowanych do dzieci i mło-
dzieży. Rozstrzygnięty został 
także konkurs na najpiękniejszy 
wianek sobótkowy. Na konkurs 
ten wpłynęło kilkanaście ory-
ginalnych prac wykonanych z 
pięknych kwiatów i ziół. Wianki 
zostały następnie puszczone 
na wodę, na rzece Radomce.  
W godzinach wieczornych odbył 
się koncert zespołu ludowego 
Guzowianki, którego muzyka 
porwała publiczność do tańca. 

Następnie uczestnicy wyda-
rzenia mogli bawić się w rytm 
muzyki zespołu MUSIC Dariusza 
Makarewicza.

W trakcie trwania wydarzenia 
można było spróbować trady-
cyjnych potraw na stoisku Koła 
Gospodyń Wiejskich z Ludwi-
kowa. Z uwagi na to, iż przed-
sięwzięcie miało również aspekt 
ekologiczny, publiczność wzięła 
udział w pogadance na temat 
ekologii i otrzymała ulotki, z któ-
rych można było zapoznać się  
z informacjami na temat segre-
gacji odpadów.

Realizacja projektu, była 
współfinansowana ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
projektu grantowego Lokalnej 
Grupy Działania „Razem dla 
Radomki” w ramach poddzia-
łania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego, kierowanego 
przez społeczność”, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020,  
w ramach projektu współfinan-
sowanego z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich.

Anna Malinowska
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Wyjazd orkiestry na obóz
członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 

Jedlińsk działającej przy Gminnym centrum Kultury  
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku wyjechali na obóz 
połączony z warsztatami muzycznymi.

Dzieci i młodzież wyjechali 
w Tatry pod opieką kapelmi-
strza Marka Bąbolewskiego 
oraz dyrektor Centrum Kultury 
Agnieszki Gryzek. 

W trakcie wyjazdu uczestnicy 

obozu brali udział w warsztatach 
muzycznych, a także wspólnej 
integracji – zwiedzali Zakopane, 
odwiedzili termy w Bukowinie, 
odbyli rejs statkiem po Jeziorze 
Czorsztyńskim.

Dzięki dobrej współpracy wójta gminy Kamila Dzie-
wierza z przewodniczącym NSzz Rolników In-

dywidualnych "Solidarność" tomaszem świtką oraz 
członkiem zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej Miro-
sławem Górką, dzieci oraz młodzież z terenu naszej 
gminy mieli okazję pojechać na kolonię do Ośrodka  
Wczasowego „POlAR” w Stegnie.

Dofinansowanie do kolonii dla młodzieży z naszej gminy
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Młodzież DROGOWcA na obozie sportowym
Grupa 44. młodych zawodników Akademii Piłkarskiej 

Drogowca Jedlińsk wyjechała na obóz sportowy do 
Bielska-Białej.

Przez osiem dni chłopcy 
ciężko trenowali, ale znalazł się 
także czas na relaks, wyprawę w 
góry, czy wizytę na meczu PKO 
Ekstraklasy: Piast Gliwice - Wisła 

Płock. Koordynatorem wyjazdu 
był Łukasz Kurek wspierany 
przez  trenerów: Kamila Pła-
skocińskiego, Piotra Dobosza 
i Damiana Żarłoka.



24

Spotkanie orkiestr dętych w Jedlińsku
Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne RAK działające w Jedlińsku  wygrało otwarty konkurs ofert,  który został 

ogłoszony przez zarząd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Mazowsza.  Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe na realizację zadania pod nazwą: Pielęgnowanie wartości 
kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej. 

Konkurs został ogłoszony 
przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego dla organiza-
cji pozarządowych oraz innych 
podmiotów wymienionych w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o 
wolontariacie, na realizację w 
2021 r. zadania publicznego 
Województwa Mazowieckiego 
w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Mazowsza. Stowarzysze-
nie pozyskało środki finansowe 
na realizację zadania pod nazwą 
„Pielęgnowanie wartości kul-
turalnych Województwa Mazo-
wieckiego poprzez wsparcie 
działań Orkiestry Dętej”.

Celem realizacji zadania było 
wsparcie rozwoju Dziecięco
-Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

z Jedlińska, która niedawno 
rozpoczęła swoją działalność 
przy GCKiKF. Wsparcie to, pole-
gało na organizacji warsztatów 
doskonalenia umiejętności gry 
na instrumentach dętych oraz 
organizacji koncertu orkiestr 
dętych w Jedlińsku. Działania 
podjęte w projekcie miały na 
celu propagowanie twórczo-
ści kulturalnej i artystycznej 
wśród społeczności Mazowsza.  
W warsztatach muzycznych 
wzięli udział członkowie orkie-
stry z Jedlińska wraz z instrukto-
rami oraz wszyscy chętni, którzy 
w tym dniu przybyli do Jedlińska. 
Zajęcia warsztatowe zostały 
poprowadzone przez Tomasza 
Chwalińskiego, który posiada 
wykształcenie muzyczne i 
wieloletnie doświadczenie 

instruktorskie. Jest on człon-
kiem orkiestry wojskowej z 
Radomia, a także związany jest 
z Młodzieżową Orkiestrą Dętą 
Miasta Zwolenia, gdzie pełni 
funkcję instruktora sekcji dętej 
blaszanej i jest choreografem  
musztry paradnej.

W ramach zadania został także 
zorganizowany koncert orkiestr 
dętych, którego celem było 
zwiększenie poziomu integracji 
i aktywności społecznej poprzez 
udział dzieci, młodzieży, a także 
pośrednio, dorosłych mieszkań-
ców Mazowsza w zorganizowa-
nym wydarzeniu. W koncercie 
wzięło udział 5 zaproszonych 
formacji: Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Miasta Zwolenia, Orkiestra 
Dęta OSP z Krasocina, Kozie-
nicka Orkiestra Dęta FURIOSO, 
Gminna Orkiestra Dęta ze Sta-
rej Błotnicy, Orkiestra Dęta z 
Sienna oraz Dziecięco-Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta działająca 
przy GCKIKF w Jedlińsku. Każda 
z formacji zaprezentowała wła-
sny repertuar, a także zostały 
wykonane utwory wspólne. 
Orkiestry, które 20 czerwca 
odwiedziły Jedlińsk posiadają na 
swoim koncie wiele osiągnięć i 
koncertów w kraju i za granicą. 
Działają one w niewielkich mia-
steczkach, co pozwoliło ukazać 

odbiorcom zadania, że sukcesy 
można osiągać również będąc 
mieszkańcem mniejszych spo-
łeczności. Bowiem kultura two-
rzona w lokalnych środowiskach 
jest bardzo ważnym czynnikiem 
spajającym je i stanowi niejed-
nokrotnie jedyną możliwość roz-
woju i twórczego działania.

Działania, które zostały zre-
alizowane w ramach projektu 
pozwolą w przyszłości stworzyć 
w Jedlińsku miejsce przyjazne 
młodym pasjonatom muzyki, 
przyczynią się do poprawy 
atrakcyjności wizerunku nie-
dawno utworzonej orkiestry, 
która będzie wizytówką naszej 
gminy i regionu.

Realizacja przedsięwzięcia 
była niezwykle istotna, gdyż 
przyczyniła się ona do rozwią-
zania problemu braku integracji 
i aktywizacji wśród mieszkań-
ców regionu, a także wzbogaciła 
ofertę kulturalną. Miała także 
duży wpływ na uświadomienie 
ludziom jak ważne są wspólne 
działania na rzecz środowiska  
i regionu. Była to inicjatywa 
propagująca twórczość arty-
styczną i kulturalną wśród  
społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie Społeczno
-Kulturalne RAK
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Jubileusze Małżeńskie
16 czerwca 2021 r. w zespole Szkolno-Przedszkolnym 

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

Medale otrzymali:
1. zofia i czesław Dryjowie - 61 lat
2. Irena i zygmunt Jarosińscy - 51 lat
3. Wiesława i Kazimierz Kalitowie - 52 lata
4. teresa i Jan Krupowie - 51 lat
5. Maria i Franciszek Michałkowie - 51 lat
6. Wanda i Konrad Musiałkowie - 53 lata
7. Jadwiga i Adam Nagrodzcy - 51 lat
8. zofia i eugeniusz Popławscy - 51 lat
9. teresa i Kazimierz Rudeccy - 51 lat
10. teresa i Stanisław Sobieniowie - 51 lat
11. Anna i Jerzy Wieczorkowie - 51 lat
12. Anna i Fryderyk ziemińscy - 51 lat
13. Barbara i tadeusz ziółkowie – 51 lat

Wszystkim parom gratulujemy serdecznie 
wytrwałości i życzymy kolejnych lat w zdrowiu!

Uroczystość została poprze-
dzona mszą świętą w kościele 
parafialnym w Jedlińsku odpra-
wioną w intencji Jubilatów przez 
ks. prob. Grzegorza Wójcika oraz 
o. Stanisława Ziemińskiego  
z Łodzi.

W imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej odzna-
czenia parom małżeńskim, 
składając gratulacje i życzenia, 
wręczył Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk oraz Krzysztof 
Murawski – kierownik radom-
skiej delegatury Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego.

W uroczystości wzięli udział 
także: Łukasz Kurek – prze-
wodniczący rady gminy, Bar-
bara Kołodziejska, Ewa Ofiara, 
Janusz Mazurek - radni gminy 
Jedlińsk, Teodozja Bień - radna 
powiatu radomskiego, Elżbieta 
Religa – dyrektor ZSP w Jedliń-
sku wraz z wicedyrektorami, 
Ewa Koper – kierownik Urzędu  
Stanu Cywilnego.

Po części oficjalnej ucznio-
wie ZSP w Jedlińsku przedsta-
wili program słowno-muzyczny,  
a następnie odbyło się spotka-
nie okolicznościowe, w trakcie 
którego Jubilatom przygrywał  
i zabawiał Dariusz Religa  
z Jedlińska, a pokaz swojego 

talentu wokalnego dał o. Sta-
nisław Ziemiński, syn Anny  
i Fryderyka.
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Jubileusze Małżeńskie
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27 czerwca 2021 r.  już po raz 6. odbył się MotoPiknik 
połączony z akcją charytatywną Jadar Family DRIFt. 

Patronat honorowy nad imprezą objąła poseł Anna Kwiecień 
oraz Waldemar trelka - starosta radomski.

Tradycyjnie impreza odbyła się na tere-
nie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku. 
Główną atrakcja był taxi drift, czyli prze-
jażdżka w fotelu pasażera, w tym driftującą 
ciężarówką. Na wystawie statycznej zapre-
zentował się klub BMW E39 Official Group, 
Andrzej Chojnacki ze swoim Fiatem Spider 
1000 z 1975 r. oraz Grzegorz Kowalczyk  
z Jawą 350. 

Podobnie jak podczas ostatniej edycji zawi-
tali do nas motocykliści z grupy Level Hard z 
Lublina oraz żołnierze Wojsk Terytorialnych z 
6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorial-
nej, którzy na swoim stoisku zaprezentowali  
sprzęt wojskowy.

Wszyscy chętni mogli też oddać krew w 
punkcie poboru krwi Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tego-
roczny wynik to prawie 13 litrów krwi odda-
nych przez 29 osób.

W tegorocznej edycji pomocą 
został objęty 24-letni Adrian Kowal-
czyk z Wierzchowin. Pieniądze 
zebrane podczas taxiDrift oraz  
z aukcji to prawie 22 tys. zł, zostaną 
przeznaczone na dalsze leczenie oraz 
rehabilitację. 

Wójt Gminy Jedlińsk, Kamil Dziewierz 
składa podziękowania wszystkim, którzy 

przyczynili się do organizacji tego przedsię-
wzięcia. Wolontariuszkom: Iwonie Filozof, 
Ani Pożyczce oraz Małgosi Turek, które przez 
całą imprezę pilnowały porządku na TAXI 
DRIFT, także firmom: Jadar sp. z o.o. (z pre-
zesem Dariuszem Kupidurą na czele) – spon-
sorowi tytularnemu MotoPikniku, Isko Plus 
Piotr Stanikowski z Jedlińska, Moto-Service 
Andrzej Chojnacki z Jedlińska, 3W Dystrybu-
cja Budowlana – Oddział w Radomiu, Izohan, 
MIX-BET Mariusz Potera z Klwat, Auto Czę-
ści Krystian Dryja z Wielogóry, ZBS Robert 
Szczepański z Wielogóry, CUT-POL Krzysz-
tof Walczak z Jedlińska, Cafe Serwis z Rado-
mia, Zbyszko Company sp. z o.o.

Podziękowania także dla naszych 
strażaków ochotników z OSP Jedlińsk, 
Bierwiec i Nowych Zawad, jedlińskich 
policjantów oraz Piotra Kowalskiego – 
dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia  
Ratunkowego.

Tegoroczną akcję wsparli medialnie 
m.in. Michał Żeromiński – zawodowy bok-
ser z Radomia, Daniel „Rutek” Rutkowski 
– zawodnik MMA z Radomia,  Włodzimierz 
Zientarski oraz Maciej Zientarski – dzien-
nikarz motoryzacyjny i redaktor kanału  
na YouTube „2 Cylindry”.
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Komunikaty, informacje

czy szczepionka jest bezpieczna? Jakim 
badaniom i procedurom podlega?

Niezależnie od rodzaju szczepionki, każda  
z nich przechodzi staranne badania i może być 
podana wyłącznie po dopuszczeniu do obrotu 
przez wyspecjalizowane instytucje.

Skrócono do minimum procedury rejestracyjne, 
ale badania wykonywano według najwyższych 
standardów bezpieczeństwa, podobnie jak  
w przypadku innych szczepionek.

Szczepionki, tak jak pozostałe produkty 
lecznicze, przed wprowadzeniem na rynek 
wymagają uzyskania pozwolenia na dopusz-
czenie do obrotu. Wymagania dot. ich rejestra-
cji są bardzo rygorystyczne.

Za dopuszczenie do obrotu szczepionek 
pandemicznych odpowiada Komisja Europej-
ska, po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji 
Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stoso-
wanych u Ludzi (CHMP). EMA wdrożyła szereg 
mechanizmów wspierających prace rozwo-
jowe nad szczepionkami przeciw COVID-19, 
takich jak: szybkie i bezpłatne doradztwo 
naukowe oraz szybką weryfikację i zatwier-
dzanie planu badań pediatrycznych.

W Polsce dopuszczeniem szczepionek do 
obrotu zajmuje się Prezes Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych (URPL). Decy-
zja może być także podjęta przez Radę Unii 
Europejskiej lub Komisję Europejską po prze-
prowadzeniu przez Europejską Agencję Leków 
procedury scentralizowanej.

Nie zaszczepię się, ponieważ nawet  
w rozporządzeniu jest mowa o tym, że to 
eksperyment medyczny.

Proszę P/P, szczepionki zostały dopusz-
czone do obrotu przez Komisję Europejską po 
wcześniejszym przetestowaniu. Ulotki szcze-
pionek są ogólnodostępne. Można samodziel-
nie zweryfikować skład i rozwiać wszelkie 
wątpliwości. Najlepiej czerpać wiedzę ze źró-
deł zweryfikowanych, takich jak np. gov.pl, a w 
razie dodatkowych pytań przed szczepieniem 
jest jeszcze możliwość konsultacji z lekarzem.

Rozporządzenie, którym Pani/ Pan mówi nie 
dotyczy szczepień (Rozporządzenie Ministra 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie obo-
wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialno-
ści cywilnej podmiotu przeprowadzającego 
eksperyment medyczny). Eksperymentem 
medycznym nazywamy wprowadzenie 
nowych lub tylko częściowo wypróbowanych 
metod diagnostycznych, leczniczych lub profi-
laktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej 
korzyści dla zdrowia osoby chorej.

Szczepionka na COVID została dopuszczona 
przez Komisję Europejską, po uzyskaniu pozy-
tywnej rekomendacji Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP). 
Jest to zatem zaprzeczeniem definicji ekspe-
rymentu medycznego.

Strach przed
skutkami ubocznymi/NOP.
Europejska Agencja Leków ocenia zgod-

ność szczepionki ze standardami skutecz-
ności, bezpieczeństwa i jakości, dokonując 
przeglądu danych dotyczących szczepionek w 
ramach przeglądu rolling review. W ich trakcie 
ocenia się dane dotyczące jakości szczepio-

nek a także wyniki badań laboratoryjnych. 
W następnej kolejności Europejska Agencja 
Leków oceni dane przedłożone w ramach for-
malnego wniosku o warunkowe pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu.

Członkowie Komitetu oraz eksperci ze 
wszystkich krajów członkowskich Unii Europej-
skiej poddają szczegółowej analizie zarówno 
dokumentację złożoną przez Aplikanta, jak też 
raporty oceniające dokumentację jakościową, 
przedkliniczną i kliniczną przygotowaną przez 
dwa niezależne zespoły ekspertów z dwóch 
krajów prowadzących. Zaangażowanie zespo-
łów ekspertów ze wszystkich krajów Unii 
Europejskiej zapewnia najwyższy poziom 
merytoryczny ocen, zgodny z obecnym sta-
nem wiedzy naukowej oraz aktualnymi wyma-
ganiami rejestracyjnymi. SARS-CoV-2 jest 
znany od końca 2019 roku.

Szczepionki przeciwko COVID-19 są więc 
nowymi, lecz dobrze przebadanymi lekami. 
Badania nad lekami nie opierają się o progno-
zowanie i przypuszczenia, a o twarde dowody 
z badań. Polski system rejestracji niepożąda-
nych działań leków prowadzony przez Urząd 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych pozwala 
w perspektywie lat ocenić negatywne skutki 
leków, w tym szczepionek. Dotychczas odno-
towano bardzo niewiele NOP – do tej pory 
udział zaraportowanych niepożądanych odczy-
nów wyniósł 0,0004. Łagodne objawy jak ból 
głowy i zaczerwienienie w miejscu szczepienia 
są normą w przypadku większości szczepień i 
utrzymują się nie dłużej niż kilka dni.

Dlaczego szczepionka na koronawirusa 
powstała tak szybko?

W odróżnieniu od tradycyjnych szczepio-
nek (np. na grypę sezonową) szczepionki 
mRNA mogą mieć krótszy okres produkcyjny. 
To efekt tego, że zamiast wstrzykiwać białka 
wirusowe, nasz organizm wykorzystuje 
instrukcje do samodzielnego ich tworzenia.

Za dopuszczenie do obrotu szczepionek 
pandemicznych odpowiada Komisja Europej-
ska, po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji 
Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stoso-
wanych u Ludzi (CHMP). EMA wdrożyła sze-
reg mechanizmów wspierających prace roz-
wojowe nad szczepionkami przeciw COVID-
19, przyspieszających proces dopuszczania 
do obrotu, takich jak: szybkie i bezpłatne 
doradztwo naukowe oraz szybką weryfikację 
i zatwierdzanie planu badań pediatrycznych.

Strach przed zakrzepicą 
po zaszczepieniu.
Wiem, że sprawa zakrzepicy w mediach 

została bardzo nagłośniona, ale jeśli spoj-
rzałby P/P na statystyki związane zakrzepicą, 
to zauważyłby P/P, że np. środki antykoncep-
cyjne, przeciwbólowe czy palenie papierosów 
mają znacznie wyższe ryzyko wywołania 
zakrzepicy niż sama szczepionka.

Według danych Europejskiej Agencji Leków 
(EMA) do 4 kwietnia 2021 r. szczepionkę Astra-
Zeneca podano dla ok. 34 mln osób, a zareje-
strowano zaledwie 169 przypadków zakrze-
picy zatok żylnych mózgu oraz 53 przypadki 
zakrzepicy żył trzewnych (obserwowano też 
zakrzepy w innych naczyniach krwionośnych). 
Dotychczas zgromadzone dane pokazują że 

ryzyko jest znacznie mniejsze niż korzyści pły-
nące z przyjęcia szczepionki.

czy po przyjęciu szczepionki na pewno 
nie zachoruję? czy wystarczy, że szcze-
pionkę wezmę raz i nabędę już odporności 
do końca życia? czy potrzebny jest cykl 
szczepień, żeby nabyć odporność?

Szczepimy się właśnie dlatego, żeby nie 
chorować, jednak zdarzają się przypadki 
zachorowań mimo zaszczepienia. Na ogół w 
takiej sytuacji przebieg zachorowania jest 
łagodniejszy i co bardzo ważne, nie wystę-
pują powikłania.

Mechanizm ochrony powinien być taki jak w 
przypadku szczepionki przeciw grypie – obec-
nie szczepienie przeciw grypie, chroni przed 
wystąpieniem objawów lub rozwinięciem 
choroby, ale nie eliminuje transmisji wirusa 
grypy. Szczepienia przeciw grypie zapobiegają 
zachorowaniom u ok. 40–70 % szczepionych 
osób, w zależności od sezonu i grupy osób 
szczepionych. Zapewniają wysoką ochronę 
przed powikłaniami pogrypowymi, i taki ma 
być docelowo mechanizm szczepionek p/Covid 
19. Nie znamy jeszcze czasu utrzymywania się 
odporności po szczepieniu przeciw COVID-19.

Wystarczy przebycie cOVID-19 aby być 
odpornym/nie wierzę w uzyskanie odpor-
ności po szczepieniu.

Bywa tak, że choroba przebiega bezobja-
wowo, co nie zmienia faktu, że nadal może 
P/P przenosić ją na innych; zarażać swoich bli-
skich, czy po prostu osoby z P/P otoczenia. Jeśli 
zaszczepi się P/P teraz to zwiększy P/P swoją 
odporność, a tym samym ryzyko zachorowania 
innych.

czy dzięki szczepionce uda się uniknąć 
kolejnej fali pandemii? Ilu Polaków musi 
zostać „wyszczepionych”, żeby osiągnąć 
„odporność stadną”?

Szczepionka to jedna z największych 
medycznych zdobyczy człowieka. Dzięki szcze-
pionkom udało się wyeliminować lub znacznie 
ograniczyć wiele chorób np. ospa prawdziwa, 
błonica, czy WZW B. Podobnie może być w przy-
padku koronawirusa.

Dzięki skutecznej szczepionce jego zdol-
ność do zakażenia kolejnych osób może zostać 
wyeliminowana, skutecznie go neutralizując. 
Aby osiągnąć odporność populacyjną zaszcze-
pić powinno się jak najwięcej osób. Dla różnych 
szczepionek podaje się różny odsetek zaszcze-
pionych pozwalający na ochronę pozostałych 
osób, które nie mogły się zaszczepić. Już 50% 
zaszczepionej populacji może istotnie wpłynąć 
na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej 
koronawirusa.

Szczepionki mogą nie być skuteczne  
w przypadku kolejnych odmian wirusa.

Szczepionki są skuteczne również  
w przypadku wariantu Delta. Ta odmiana jest 
znacznie bardziej zaraźliwa, ale po badaniu  
i analizie ponad 14 tys. przypadków jesteśmy 
w stanie stwierdzić, że szczepionki są najbar-
dziej skutecznym rozwiązaniem ograniczają-
cym ryzyko transmisji kolejnych wariantów 
wirusa SARS-CoV-2.

Alicja Majecher
dyrektor SPzOz w Jedlińsku

Q&A I ARGuMeNtAcJA DlAczeGO WARtO SIĘ zASzczePIĆ
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Pomoc psychologiczna dla dzieci
W Samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki zdrowotnej w Jedlińsku została otwarta 

Poradnia psychologiczna dla dzieci, działająca w ramach Ośrodków środowiskowej
 Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Pacjenci będą mogli skorzystać z pomocy 
psychologa, psychoterapeuty oraz tera-
peuty środowiskowego w ramach Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Aby umó-
wić się na wizytę pacjent nie potrzebuję 
skierowania, należy się jedynie umówić 
drogą telefoniczną na odpowiedzi ter-
min spotkania. Konsultacje, poradnictwo 
psychologiczne i psychoterapeutyczne 
obejmują dzieci do 18. roku życia, ich opie-
kunów oraz inne osoby ściśle związane  
ze środowiskiem dziecka.

Pomoc terapeutyczna dla dzieci i mło-
dzieży powinna być udzielana w sytuacji m.in.:
• obniżenia wyników w nauce,
• problemów wychowawczych związanych z zaburzeniami zacho-

wania i wyrażania emocji (w tym na przykład zachowania opozy-
cyjno-buntownicze) – agresja, rozdrażnienie,

• zaburzeń funkcjonowania społecznego – trudności w kontaktach 
rówieśniczych lub kontaktach rodzic dziecko

• zaburzeń fizjologicznych – zaburzenia odżywiania,

• zaburzeń nerwicowych, związanych ze 
stresem, charakteryzujących się wystę-
powaniem lęków, nawracających uporczy-
wych myśli lub czynności przymusowych,
• smutku, przygnębienia, płaczliwości 
dziecka,
• poczucia odosobnienia spowodowanego 
pandemią.

Warto zgłosić się do poradni w każdej 
sytuacji która niepokoi opiekuna dziecka.

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 20:00.
ul. Warecka 4, 26-660 Jedlińsk

tel.: 48 345 71 50
zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Paździur: tel. 534 054 134

Obowiązek składania deklaracji o używanych  
i posiadanych urządzeniach grzewczych
Od 1 lipca 2021 roku nowy obowiązek  dla  właścicieli i  

zarządców  budynku mieszkalnych  niemieszkalnych.  
ceeB – czym jest?
Podstawy prawne.
CEEB to centralna ewiden-

cja emisyjności Budynków 
ustanowiona ustawą z dnia 28 
października 2020 r. o zmia-
nie ustawy o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów 
oraz niektórych innych ustaw  
(Dz.U z 2020, poz. 2127, ze 
zm.). Prowadzi ją Główny Urząd 
Nadzoru Budowlanego (GUNB). 
Zbieranie i ewidencjonowanie 
informacji dotyczących źró-
deł ogrzewania budynków ma 
pomóc w wymianie pieców  
i walce ze smogiem.

ceeB – od kiedy?
CEEB rusza od 1 lipca 2021 

roku. Od tej daty trzeba już zło-
żyć deklarację dotyczącą źródeł 
ciepła i spalania paliw.

ceeB deklaracja.
Jak złożyć?
Deklarację do CEEB można 

złożyć online poprzez portal 
ZONE: www.zone.gunb.gov.pl. 
Należy kliknąć w przycisk „złóż 
deklarację”, system krok po 
kroku przeprowadzi przez cały 
proces składania formularza. 

Deklarację źródeł ciepła i paliw 
stałych mogą jednak złożyć 
przez Internet jedynie osoby, 
które posiadają profil zaufany 
albo e-dowód. System wymaga 
bowiem uwierzytelnienia za 
pomocą tych narzędzi.

Jak wygląda deklaracja do 
centralnej ewidencji emisyj-
ności Budynków? Jakie infor-
macje trzeba podać? 

Wprowadzono dwa typy  wzo-
rów deklaracji źródeł ciepła i źró-
deł spalania paliw: 

• Formularz A – wypełniają 
właściciele lub zarządcy budyn-
ków  i lokali mieszkalnych 

• Formularz B – wypełniają 
właściciele i zarządcy budynków 
i lokali niemieszkalnych m.in.: 
obiektów użyteczności publicz-
nej, obiektów gospodarczych, 
garażowych, budynki gospo-
darstw rolnych, szklarni, tuneli 
foliowych, obiektów i lokali usłu-
gowo-handlowych, biurowych, 
obiektów zabytkowych . 

Deklaracja zawiera podsta-
wowe dane takie jak: adres i 
typ budynku, rodzaj i liczbę 
źródeł ciepła zainstalowanych 

oraz eksploatowanych urzą-
dzeń grzewczych, informacje z 
zakresu klasy kotłów i rodzaju 
stosowanych paliw w kotłach 
paliw stałych oraz dane kontak-
towe osoby wypełniającej for-
mularz deklaracji, data i podpis 
wypełniającego formularz. 

czy deklarację do central-
nej ewidencji emisyjności 
Budynków będzie można zło-
żyć także tradycyjnie, w wer-
sji papierowej?

Osoby, które nie mają możli-

wości wysłania deklaracji drogą 
on-line, mogą złożyć deklarację 
w wersji papierowej. Dekla-
rację można pobrać ze strony  
www.jedlinsk.pl, ze strony 
internetowej Urzędu Gminy 
Jedlińsk albo zgłosić się do 
Urzędu Gminy Jedlińsk do Refe-
ratu Rolnictwa, Środowiska  
i Gospodarki Gruntami, pok. 04. 
Wypełnioną deklarację składamy 
osobiście w urzędzie albo wysy-
łamy pocztą na adres Urząd 
Gminy Jedlińsk, ul. Warecka 19, 
26-660 Jedlińsk.
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W celu skorzystania z ulgi 
należy złożyć nową deklarację o 
wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. 
Fakt posiadania kompostownika 
i kompostowania w nim biood-
padów będzie podlegał kon-
troli. W przypadku stwierdze-

nia nieprawidłowości zostanie 
wydana decyzja o utracie prawa  
do zwolnienia.

Przypominamy, że jeżeli dla 
danej nieruchomości deklaracja 
składana jest po raz pierwszy, 
to należy ją złożyć  w ciągu 14 
dni od zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego 
mieszkańca. Natomiast zmiany 
deklaracji należy dokonywać 
KAŻDORAZOWO w przypadku 
zmiany liczby osób zamieszka-
łych nieruchomość spowodowa-
nych np. narodzinami dziecka, 
przeprowadzką itp. do 10-ego 
dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana. Właściciel nierucho-
mości nie może złożyć dekla-
racji zmniejszającej wysokość 
zobowiązania z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za okres wsteczny. 
Wyjątek stanowi zobowiązanie 
powstałe w związku ze śmier-
cią mieszkańca - ustawodawca 
umożliwił złożenie deklaracji do 
6 miesięcy od dnia tego zda-
rzenia. Opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
w zmienionej wysokości uisz-
cza się za miesiąc, w którym  
nastąpiła zmiana.

Ponadto przypominamy 
także o obowiązku segregacji 
odpadów przez wszystkich 
mieszkańców. 

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.

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: wrzesień: 7, 14, 21; październik: 12, 19, 26; listopad: 9, 16, 23; grudzień: 7, 14, 21.

tel. 696 454 316

Informacja dotycząca odpadów komunalnych
Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzona została ulga  

w opłacie za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi dla właścicieli budynków jednorodzinnych kom-
postujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  
w kompostowniku przydomowym w wysokości  
2 zł miesięcznie na 1 osobę.
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z życia szkół
PSP w Bierwcach

Za nami bardzo trudny rok 
szkolny, mimo panującej sytuacji 
związanej z pandemią COVID-19, 
cała społeczność starała się jak 
najlepiej do niej przystosować. 
Dowodem na to są liczne aktyw-
ności, które pokazują, że szkoła w 
Bierwcach, nie zwalnia tempa.

100-lecie szkoły
21 czerwca 2021 roku Nasza 

Szkoła obchodziła Jubileusz 100-
lecia. Więcej o tej wspaniałej uro-
czystości znajdziecie Państwo  
na stronie…

Wydarzenia szkolne
W kwietniu obchodziliśmy 

Międzynarodowy Dzień Ochrony 
Zabytków. Święto to jest dla nas 
szczególnie ważne, ponieważ 
jesteśmy jedną z nielicznych pla-
cówek, w których istnieje muzeum 
– małe, ale aktywnie działające. 
Zbieramy pamiątki rodzinne,  
w tym przedmioty codziennego 
użytku, narzędzia, zdjęcia, doku-
menty, książki. Wszystko po to, by 
przeszłość ocalić od zapomnienia.

Tego miesiąca przypadały 
rocznice jeszcze innych wyda-
rzeń, mających fundamentalny 
wpływ na kształtowanie się 
naszego kraju. Pamiętaliśmy 
zarówno o 1055. rocznicy chrztu 
Polski, 78. rocznicy wybuchu 
powstania w getcie warszaw-
skim, jak i Dniu Męczeństwa 
Duchowieństwa Polskiego  
w czasie II wojny światowej.

Uczciliśmy także majowe 
rocznice patriotyczne. Zarówno 1, 
jak i 3 maja upłynął pod znakiem 
działań zdalnych, podczas których 
uczniowie mieli określone zadania 
do wykonania. Natomiast 2 maja, 
czyli Dzień Flagi Rzeczypospo-
litej Polskiej, został uczczony w 
sposób szczególny. Dzięki współ-
pracy dyrektor szkoły Agnieszki 
Szymańskiej i firmy Bogwal 
Hale, przy Głazach Pamięci Ofiar 
Katyńskich został zbudowany 
10-metrowy maszt, który pozwala 
nam cieszyć się widokiem powie-
wającej flagi narodowej. Jeste-
śmy ogromnie wdzięczni wła-
ścicielom firmy –Małgorzacie 
Just i Romanowi Wulczyńskiemu 
za pomoc w realizacji projektu,  
dar serca i hojność.

Misja-Weteran, szanuję  
i wspieram to kolejna akcja 
patriotyczna, w którą anga-
żują się nasi uczniowie. Wyko-
nali oni podziękowania i kartki 
ze słowami wsparcia i uznania  
dla uczestników misji.

Maj to ważny dla nas miesiąc 
również z innego powodu. Otóż 
5. maja przypada rocznica urodzin 

naszego Patrona Henryka Sien-
kiewicza. W tym roku wyjątkowa 
– 175. Była to doskonała okazja 
do przypomnienia wychowankom 
postaci wielkiego Polaka, pisarza 
i patrioty. W tym dniu uczniowie 
wzięli udział w projekcie „Pięć 
minut dla Patrona”. Ci starsi obej-
rzeli krótką prezentację o życiu 
i twórczości pisarza oraz wyko-
nali portret jego lub wybranej 
postaci literackiej z jego dorobku. 
Z kolei dzieci z oddziałów przed-
szkolnych wysłuchały poga-
danki o ciekawostkach z życia 
i twórczości pisarza, a następ-
nie obejrzały fragment filmu  
„W pustyni i w puszczy”.

W maju w bibliotece szkolnej 
odbyło się także Pasowanie na 
czytelnika uczniów klasy I. W 
obecności dyrektor Agnieszki 
Szymańskiej uczniowie złożyli 
przyrzeczenie, że będą szano-
wać wszystkie książki, następnie 
zostali pasowani na czytelników.

Tak lubiany na całym świecie 
Międzynarodowy Dzień Tańca 
został uczczony także u nas. 
Tego dnia na lekcjach muzyki  
w klasach I–III tańczono i bawiono  
się znakomicie.

1 czerwca w naszej szkole upły-
nął pod hasłem Dnia Rodziny. Roz-
począł się on od wspólnego apelu, 
podczas którego dyrektor szkoły 
Agnieszka Szymańska złożyła 
dzieciom i rodzicom najserdecz-
niejsze życzenia. Odwiedziła nas 
Ewa Ofiara – radna Gminy Jedlińsk, 
która przekazała życzenia i słodki 
upominek. Następnie najmłodsi 
uczniowie zaprezentowali umie-
jętności wokalne, taneczne i aktor-
skie. Kolejnym punktem programu 
były zawody sportowe. Rodzice  
z kolei prowadzili konkursy z nagro-
dami, malowali twarze i włosy, 
a Rada Rodziców przygotowała  

piknik i grilla.
Uczniowie oddziałów przed-

szkolnych oraz klas I–III uczest-
niczyli w obchodach Świato-
wego Dnia Ochrony Środowiska 
organizowanych przez Gminne 
Centrum Kultury i Kultury Fizycz-
nej w Jedlińsku. Zabawa i udział  
w konkursach były połączone  
z działaniami edukacyjnymi na  
rzecz ochrony środowiska.

Działania projektowe 
Drugi okres roku szkolnego 

upłynął nam pod znakiem pro-
jektów edukacyjnych. W ramach 
Światowego Dnia Ziemi ucznio-
wie klasy I wykonali instrumenty 
muzyczne z surowców wtórnych. 
W Dniu Europy przyrządzili trady-
cyjne potrawy państw europej-
skich, flagi, prezentacje multime-
dialne, a także poznawali nowe 
języki. Chcąc uczcić Światowy 
Dzień Książki i Praw Autorskich, w 
klasach starszych realizowany był 
projekt „Sleeveface, czyli ubierz 
się w książkę”, a w oddziałach 
przedszkolnych przeprowadzono 
warsztaty, dzięki którym naj-
młodsi poznali ciekawostki zwią-
zane z książką i jej autorami.

W maju, w oddziałach przed-
szkolnych, odbył się ponadto finał 
akcji czytelniczej zainicjowanej 
przez dyrektor szkoły Agnieszkę 
Szymańską. Każde dziecko otrzy-
mało przyniesioną przez inną 
osobę książkę, która zyskała 
nowego właściciela.

W czerwcu odbył się również 
finał projektów edukacyjnych, 
nad którymi uczniowie klas IV–VII 
pracowali przez tydzień: klasa IV – 
Wiem co jem; klasa VI – Obywatel 
świata w globalnym świecie; klasa 
VII – Makieta mojej miejscowości.

Dzięki zaangażowaniu naszych 
uczniów i zakwalifikowaniu się 
do kolejnego etapu sportowego 
w projekcie Drużyna Energii otrzy-
maliśmy stroje sportowe i dołą-
czyliśmy jako sportowa szkoła do 
elitarnej grupy Drużyny Energii.

zakończenie roku szkolnego
Za nami trudny i wymagający 

rok szkolny. Cieszymy się, że jego 
ostatnie chwile mogliśmy spędzić 
wspólnie. Żegnając się z uczniami, 
dyrektor szkoły Agnieszka Szy-
mańska, życzyła im pogody ducha i 
bezpiecznego wypoczynku. Wyra-
ziła również nadzieję na powrót 
do szkoły we wrześniu i stacjo-
narną naukę. Tegoroczne zakoń-
czenie roku szkolnego przybrało 
wymiar szczególny. Otóż odeszła 
na zasłużoną emeryturę nasza 
długoletnia nauczycielka, Bożena 
Paluch. Było to pełne wzruszenia 
pożegnanie, które zapewne zapa-
miętamy na długo.

Na zakończenie serdecz-
nie dziękujemy wójtowi Gminy 
Jedlińsk Kamilowi Dziewierzowi 
oraz sekretarzowi Gminy Jedlińsk 
Andrzejowi Pawluczykowi za 
wsparcie finansowe oraz pomoc w 
zakupie monitorów multimedial-
nych. Zostały one zamontowane 
w salach lekcyjnych uczniów klasy 
I i II, a już niebawem kolejne trafią 
do następnych sal lekcyjnych. 

Agnieszka Szymańska
Monika Skwirowska
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PSP w ludwikowie
Tradycyjnie, jak każdego roku, 

w naszej szkole świętowaliśmy 
Pierwszy Dzień Wiosny. Przed-
szkolaki na wiosennym spacerze 
pożegnały Panią Zimę. Radośnie 
maszerowały w pochodzie, na czele 
którego widniała Marzanna. Tego 
dnia dzieci wykonały piękne prace 
plastyczne, śpiewały piosenki oraz 
recytowały wiersze.

święto Narodowe 
trzeciego Maja
W tym roku obchodzimy 230. 

rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja – pierwszej w Europie i drugiej 
na świecie (po konstytucji Stanów 
Zjednoczonych) spisanej ustawy 
zasadniczej, regulującej organiza-
cję władz państwowych oraz prawa 
i obowiązki obywateli. Ze względu 
na obecną sytuację i związane z nią 
obostrzenia tegoroczne obchody 
święta Konstytucji 3 Maja oraz Dnia 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej dla 
uczniów IV–VIII skoncentrowali-
śmy na wydarzeniach dostępnych  
w przestrzeni cyfrowej. Bogata 
oferta cyfrowa pozwoliła uczniom 
przypomnieć historyczne uchwale-
nie Konstytucji 3 Maja oraz poczuć 
atmosferę święta.

Dzieci z oddziałów przedszkol-
nych oraz klas I–III świętowały  
w szkole. Na tę okoliczność odśpie-
wały hymn państwowy oraz obej-
rzały prezentację na temat uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystym obchodom w każ-
dym oddziale towarzyszyło deko-
rowanie sal i korytarzy szkoły 
barwami narodowymi. Dzieci na 
zajęciach plastycznych wykonały 
piękne kotyliony i flagi narodowe, 
które następnie z dumą nosiły.

Obchody Dnia ziemi
22 kwietnia obchodziliśmy Świa-

towy Dzień Ziemi. Jak co roku, w 
naszej szkole promujemy właściwe 
zachowania i kształtujemy wśród 
naszych wychowanków nawyki, 
które pozwolą nam cieszyć się 
przyrodą na dłużej.

Z okazji tego ważnego święta 
odbyły się zajęcia, mające na celu 
uświadomienie dzieciom, jakie nie-
bezpieczeństwo grozi środowisku 
naturalnemu ze strony człowieka. 
Dzieci zastanawiały się jak dbać  
o przyrodę, powietrze, wodę, tak, 

aby nasza Ziemia była coraz pięk-
niejsza i czysta.

Obchody Dnia Matki
Dzień 26 maja – Dzień Matki – to 

jedno z najpiękniejszych, a z pew-
nością, najbardziej osobiste święto 
w roku.

To także bardzo ważny dzień 
w kalendarzu szkolnym. Zgodnie 
ze zwyczajem dzieci obdarowują 
mamy kwiatami, laurkami, słody-
czami czy prezentami. W tym roku 
nasze plany na ten wyjątkowy 
dzień pokrzyżowała epidemia. Jed-
nak my się nie poddajemy. Zrobili-
śmy wszystko, by należycie oddać 
magię i klimat tego cudownego 
święta.

W poniedziałek 24 maja w naszej 
szkole odbyła się uroczystość z 
tej pięknej okazji, jednak święto 
„przeniosło się” w dużej mierze 
do Internetu. Dzieci z oddziałów 
przedszkolnych oraz uczniowie klas 
I–III przygotowali dla swoich kocha-
nych mam montaże słowno-mu-
zyczne, aby w wyjątkowy sposób 
wyrazić wdzięczność, szacunek,  
a nade wszystko miłość. Dzieci 
obdarowały swoje mamy własno-
ręcznie wykonanymi upominkami. 
Wierszami i piosenkami wyraziły 
swoje uczucia oraz podziękowały 
za trud włożony w ich wychowanie.

Starsi uczniowie przygotowali 
również prezenty dla swoich mam.

Obchody Dnia Dziecka
Tradycja świętowania 1 czerwca 

jako Dnia Dziecka liczy przeszło 
pół wieku. Został on ustanowiony 
w celu upowszechnienia ideałów 
i celów związanych z prawami 
dziecka zawartymi w Karcie Naro-
dów Zjednoczonych.

Uczniowie i dzieci z naszej szkoły 
zawsze spędzają ten dzień aktyw-
nie i wesoło. Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami sanitarnymi więk-
szość zaplanowanych ten dzień 
zajęć i atrakcji odbyła się na świe-
żym powietrzu w obrębie zespo-
łów klasowych. O poczęstunek dla 
uczestników zadbała Rada Rodzi-
ców naszej szkoły. Po długim okre-
sie nauki zdalnej wszyscy docenili 
możliwość przebywania z rówieśni-
kami, znaczenie wspólnych zabaw 
i konkursów. Mamy nadzieję, że 
podjęte działania przyczynią się do 

(re)integracji zespołów klasowych  
i całej społeczności uczniowskiej. 
To był wspaniały dzień!

zakończenie roku szkolnego
„Życie składa się z przywitań  

i pożegnań.” (Victor Hugo). Te pierw-
sze są radosne i zapowiadają coś 
nowego, pożegnania uświadamiają 
nam, że coś się kończy. Za nami rok 
szkolny 2020/2021. 25 czerwca 
pożegnaliśmy uczniów klasy VIII – 
absolwentów PSP im. Jana Pawła II 
w Ludwikowie. To również począ-
tek wakacji dla uczniów klas I–VII 
oraz dzieci z oddziałów przedszkol-
nych „Misie” i „Wesołe Żuczki”.

Dyrektor Małgorzata Sobień 
podziękowała uczniom, rodzicom, 
nauczycielom i pracownikom szkoły 
za minione dziesięć miesięcy wytę-
żonej pracy. Nauka zdalna to nie 
lada wyzwanie, ale wszyscy człon-
kowie naszej szkolnej społeczności, 
i ci najmłodsi, i ci najstarsi, dosko-
nale sobie poradzili.

Podczas oficjalnej części uroczy-
stości poczet sztandarowy szkoły 
w składzie: chorąży Jakub Kuchar-
czyk, asysta – Kinga Boczek i Wero-
nika Chojnacka, przekazał sztandar 
szkoły nowemu pocztowi w skła-
dzie: chorąży Filip Wieteska, asysta 
– Andżelika Morawska i Julia Szy-
mańska. Następnie uczniowie klasy 
VIII złożyli ślubowanie na sztandar 
i otrzymali świadectwa ukończenia 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Ludwikowie.

Świadectwa z czerwonym 
paskiem i nagrody książkowe 
ufundowane przez Radę Rodziców 
naszej szkoły otrzymali uczniowie, 

których średnia wyniosła 4,75 i 
powyżej. Specjalne nagrody otrzy-
mali uczniowie, którzy osiągnęli 
najwyższe średnie w szkole. W 
bieżącym roku są to: Andżelika 
Morawska – klasa VII, Mikołaj Łyżwa 
– klasa VI, Oliwia Pośnik – klasa V, 
Julia Walczak – klasa V. Dziewięcioro 
uczniów osiągnęło średnią powyżej 
5,2 i będzie ubiegać się o stypen-
dium Wójta Gminy Jedlińsk. Ucznio-
wie otrzymali również nagrody 
za 100% frekwencji na zajęciach 
szkolnych, za czytelnictwo oraz 
konkursy biblioteczne, a dzieci z 
oddziałów przedszkolnych pamiąt-
kowe dyplomy i książki. Dyrektor 
szkoły podziękowała za współpracę 
Radzie Rodziców szkoły, wręczyła 
listy gratulacyjne rodzicom uczniów 
oraz podziękowania dla sponsorów.

Miłą niespodziankę sprawił 
swoim wychowankom mgr Paweł 
Zegarek, obsypując absolwentów 
kolorowym konfetti z przygotowa-
nej na tę okazję wyrzutni.

Gratulujemy
naszym ósmoklasistom!
W dniu 2 lipca 2021 r. poznaliśmy 

wyniki egzaminu ósmoklasisty.  
W tym roku szkolnym do egzaminu 
przystąpiło 10 uczniów. Wszyscy 
byliśmy pełni obaw, gdyż więk-
szość roku szkolnego uczniowie 
spędzili w domu, ucząc się on-line. 
Cieszymy się, że zmobilizowali się 
i uczestniczyli w konsultacjach, 
które były organizowane na terenie 
szkoły, pomimo nauki zdalnej.

Wysiłek włożony w przygoto-
wanie się do egzaminu przyniósł 
efekty – uzyskaliśmy jako szkoła 
satysfakcjonujące wyniki.

W 9-stopniowej skali stanino-
wej uzyskaliśmy 6 stanin z języka 
polskiego i z matematyki oraz 3 z 
języka angielskiego. Podkreślając, 
iż jest to wynik ośmioletniej pracy 
uczniów i nauczycieli, oraz wspar-
cie rodziców – gratulujemy wszyst-
kim! Wierzymy, że zdobyta wiedza 
zaowocuje także w przyszłości. 
Naszym absolwentom życzymy, 
aby dostali się do wymarzonych 
szkół, gdzie będą realizować swoje 
pasje i marzenia.

Język polski: szkoła – 62%; gmina 
– 59%; powiat – 59%; województwo 
– 64%; kraj – 60%.

Matematyka: szkoła – 51%; gmina 
– 43%; powiat – 46%; województwo 
– 52%; kraj – 47%.

Język angielski: szkoła – 51%; 
gmina – 43%; powiat – 60%; woje-
wództwo – 71%; kraj – 66%.

Beata Nowak
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Wiosna, wiosna
Uczniowie z młodszych klas 

sami zrobili Marzannę, a następnie 
po radosnym i głośnym marszu 
wokół szkoły przekazali ją w ręce 
G. Podgórca, który zobowiązał się 
odwieźć Marzannę do krainy lodu 
na Antarktydę. Po przemarszu, 
dzięki życzliwości Koła Gospodyń 
„Cicha woda” w Jedlance zorganizo-
waliśmy grilla. Dziękujemy Radzie 
Rodziców za wsparcie i pomoc.

Recepta na zdrowie
Tegoroczny Szkolny Dzień Profi-

laktyki obchodziliśmy pod hasłem 
„Recepta na zdrowie”. Realizacja 
obchodów została rozciągnięta w 
czasie ze względu na zmiany w 
funkcjonowaniu szkół wprowa-
dzone w związku z sytuacją epi-
demiczną. Dzieci z oddziału przed-
szkolnego oraz uczniowie klas 
I–III pogłębiali swoją wiedzę oraz 
umiejętności z zakresu profilaktyki 
podczas pracy hybrydowej, a także 
zdalnej. Przedszkolaki i uczniowie 
bardzo chętnie angażowali się w 
przygotowane przez koordyna-
tora obchodów zadania, zabawy 
i ćwiczenia dotyczące: higieny, 
zdrowego odżywiania, znacze-
nia ruchu dla zdrowia człowieka. 
Szczególną uwagę poświęciliśmy 
tematyce związanej z koronawiru-
sem: kiedy używać maseczki, jak 
można obniżyć ryzyko zachorowa-
nia, jak chronić siebie i innych przed 
zarażeniem. Zwieńczeniem pro-
filaktycznych działań był konkurs 
plastyczny. Uczniowie posługując 
się różnymi formami plastycznej 
wypowiedzi przygotowali własną 
„Receptę na zdrowie”. Osobą odpo-
wiedzialną za organizację tego dnia 
była D. Kucharczyk.

Dbamy o ziemię
W naszym przedszkolu dzieci 

obchodziły Dzień Ziemi. Ekologia to 
ważny temat dlatego nasze Motylki 
nie próżnowały. Podczas zajęć 
dydaktycznych dzieci dowiedziały 
się jak dbać o środowisko i otacza-
jącą nas przyrodę. Każde dziecko 
wykonało piękne prace plastyczne 
i dzięki prezentacji multimedialnej 
dowiedziały się dużo ciekawostek 
o naszej Ziemi. Celem zajęć było 
zrozumie przez dzieci znaczenia 
ochrony przyrody. Aktywności 
poprowadziła M. Michalska.

Czytamy…
Obchodzony 23 kwietnia Świa-

towy Dzień Książki i Praw Autor-
skich, to święto twórców ksią-
żek, czytelników i czytelnictwa. 
Poświęcony był promocji literatury, 
stał się okazją do dyskusji na temat 
roli książki jako źródła wartości i 
wiedzy. Bardziej niż kiedykolwiek, 
w czasach, gdy pozostajemy poza-
mykani w domach, moc książek 
powinna być czerpana do reduk-
cji stresu, walki z samotnością i 
wzmacniania więzi między ludźmi, 
poszerzania horyzontów, stymulo-
wania naszych umysłów i kreatyw-
ności. Czytając otwieramy się na 
innych pomimo dystansu i możemy 
podróżować dzięki wyobraźni. 
Powołując się również na słowa 
Cycerona, że „Czytanie rozwija 
rozum młodzieży, odmładza charak-
ter starca, uszlachetnia w chwilach 

pomyślności, daje pomoc i pocie-
szenie w przeciwnościach”, zachę-
caliśmy wraz z naszą bibliotekarką 
M. Kosno wszystkich czytelników 
szkolnej biblioteki do celebrowa-
nia tego święta z dobrą książką w 
dłoni!

Katyń – Pamiętamy…
W tym roku obchodziliśmy 81. 

rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Dziś 
nie możemy zapomnieć, nie wolno 
nam zapomnieć o tych tragicznych 
wydarzeniach. Historii nie zmie-
nimy, ale swoją postawą szacunku 
i pamięci możemy wszystkim ofia-
rom oddać cześć i hołd. Od kilku lat 
gromadziliśmy się wszyscy na placu 
przed naszą szkołą, żeby oddać 
hołd tym, którzy oddali życie za 
to, że byli Polakami. Były to chwile 
pełne wzruszeń, zadumy i zatrzy-
mania się nad tragiczną historią 
naszego narodu. W tym roku, w cza-
sie bardzo trudnym dla całej ludzko-
ści postanowiliśmy w sposób sym-
boliczny upamiętnić wydarzenia z 
tamtych dni. Od rana, w całej okolic, 
rozbrzmiewała muzyka – utwory 
„Biały krzyż”, „Popiół i diament” i 
wszystkie te melodie, które za każ-
dym razem wspólnie słuchaliśmy 
w latach minionych. Powstał żywy 
obraz jako wyraz naszej wdzięcz-
ności. Zapaliliśmy znicze pod Gła-
zami Pamięci. Najmłodsze dzieci, 
wraz z dyrektorem szkoły Ryszar-
dem Dziurą, wypuściły gołębie – 
symbol nadziei i wolności. Starsze 
dzieci też upamiętniły te wyda-
rzenia chwilą zadumy, pracami 
plastycznymi czy uczestnictwem 
w lekcjach tematycznych. Mamy 
wielką nadzieję, że w przyszłym 
roku spotkamy się wszyscy razem 
w naszej szkole i razem będziemy 
wspominać. Odpowiedzialną była 
A. Paszkiewicz.

Rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja
W dniu 30 kwietnia 2021 r. w 

naszej szkole odbyła się akademia 
z okazji rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Uroczystość pod 
kierunkiem B. Sobstyl przygoto-
wali uczniowie klasy pierwszej. Na 
wstępie głos zabrał dyrektor szkoły 
Ryszard Dziura. Następnie odbyła 
się część artystyczna wzbogacona 
prezentacją multimedialną. Ucznio-
wie przypomnieli tło historyczne 
wydarzeń z 3 maja 1791 roku. Uro-
czystość niosła również przesłanie, 
że patriotyzm należy pielęgnować 
w każdym dniu i jako naród żyć w 
taki sposób, by nasza Ojczyzna 
rozwijała się w duchu wolności, 

odpowiedzialności i wzajemnego 
szacunku.

to, co ważne…
Symbole narodowe podkre-

ślają suwerenność państwa. Dla 
naszego narodu są to wartości o 
nieprzemijającym znaczeniu. Oka-
zując im szacunek, pokazujemy, że 
znamy historię naszego kraju i że 
jest ona dla nas bardzo ważna. W 
naszej szkole staramy się kształto-
wać u dzieci uczucia patriotyczne 
i przywiązanie do naszego kraju 
przede wszystkim poprzez naukę 
szacunku do symboli narodowych. 
Przez cały rok na maszcie nad PSP 
w Jedlance dumnie powiewa flaga 
narodowa. Namawiamy wszystkich 
do brania przykładu z naszej trady-
cji. Starajmy się, aby nasza flaga 
narodowa towarzyszyła nam przez 
cały rok w domu i w pracy. Inicja-
torem tych działań był dyrektor 
szkoły Ryszard Dziura

święto Patronów
W dniu 6 maja 2021 r. odbyła się 

uroczystość z okazji Dnia Patronów 
Szkoły Andrzeja i Józefa Załuskich. 
Święto Szkoły to bardzo ważna 
chwila dla nas wszystkich, zarówno 
tych, którzy tu w tej chwili spę-
dzamy miło i pożytecznie czas, jak 
i tych, którzy już jakiś czas temu 
opuścili szkolne mury. Ten szcze-
gólny dzień uczciliśmy piękną uro-
czystością poświęconą naszym 
patronom. Rozpoczęliśmy odśpie-
waniem hymnu naszej szkoły. 
Następnie głos zabrał dyrektor 
Ryszard Dziura witając dzieci, 
uczniów i nauczycieli, podkreślając 
doniosłość dzisiejszej uroczystości. 
Kolejnym punktem była prezen-
tacja multimedialna przybliżająca 
historyczne znaczenie działalności 
Andrzeja i Józefa Załuskich. Ucznio-
wie poznali nowe, ciekawe informa-
cje związane z działalnością bisku-
pów Załuskich. Zwieńczeniem całej 
uroczystości było rozstrzygnię-
cie konkursu o patronach szkoły. 
Wręczono pamiątkowe dyplomy, 
nagrody. Wszystkim serdecznie 
gratulujemy. Dla naszej szkoły był 
to wyjątkowy dzień. Koordynato-
rem działań była M. Nowak

Wyśpiewać cały świat
7 maja 2021 r. w gmachu naszej 

szkoły odbył się Szkolny Konkurs 
Piosenki Dziecięcej. Do muzycz-
nej rywalizacji przystąpili chętni 
uczniowie z klas I–III oraz dzieci z 
oddziału przedszkolnego. Wszyscy 
mieli możliwość zaprezentowania 
swoich umiejętności wokalnych. 
Każdy uczestnik zaśpiewał jedną 
piosenkę z dziecięcego repertuaru. 
Występy dostarczyły wszystkim 
wielu miłych i radosnych przeżyć. 
Po wysłuchaniu wykonawców 

jury udało się na obrady. Szkolna 
Komisja Konkursu Piosenki oce-
niała możliwości wokalne dzieci, 
ogólny wyraz artystyczny oraz 
dobór repertuaru. Wyłoniono troje 
zwycięzców, pozostali uczestnicy 
zostali wyróżnieni. Wszystkim 
uczestnikom konkursu serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. Inicjatorką działań była 
M. Nowak.

Dzień Dziecka
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje 

się cały świat. Z okazji Dnia Dziecka 
w naszej szkole odbyło się święto 
wszystkich dzieci. O godz. 9:00 
zebraliśmy się na boisku szkol-
nym, gdzie dyrektor Ryszard Dziura 
powitał wszystkie dzieci i złożył 
im życzenia. Tego dnia uśmiech 
zagościł na twarzach wszystkich 
dzieci. Była wata cukrowa, kiełbaski 
z grilla, zabawy sportowe i przede 
wszystkim wspaniały wspólnie 
spędzony czas. Piknik trwał do 
godz.13 . Trudno było się rozstać, 
gdyż w końcu byliśmy razem. Były 
to naprawdę szczęśliwe chwile. 
Działania zaplanowała i przeprowa-
dziła A. Bińkowska

Wyjeżdżamy, 
zwiedzamy, uczymy się…
Nareszcie po prawie dwóch 

latach przerwy spowodowanej 
sytuacją epidemiologiczną, 16 
czerwca 2021 r. uczniowie klas 
IV–VIII udali się na wspólny wyjazd 
mający na celu odbudowanie 
relacji. Dzieci przeżyły wspaniałe 
chwile w Muzeum Wsi Radomskiej 
zagłębiając się w tajniki dawnych 
obyczajów naszego regionu. Była 
to namacalna lekcja historii, która 
przybliżyła nam zwyczaje kulty-
wowane w przeszłości w naszym 
regionie. Po interesującym zwie-
dzaniu odbyło się wspólne ognisko, 
przy którym uczniowie smażyli 
kiełbaski i pianki. Był to owocnie 
spędzony czas, który pozwolił dzie-
ciom odbudować utracone relacje. 
Opiekunami wyjazdu byli wycho-
wawcy klas IV–VIII: B. Michalska, A. 
Paszkiewicz, A. Lipiec, A. Bińkow-
ska, M. Kosno oraz dyrektor szkoły 
R. Dziura.

Dbamy o środowisko
7 czerwca br. uczniowie z klasy 

I i III naszej szkoły uczestniczyli w 
spotkaniu zorganizowanym przez 
Gminne Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku z okazji Świa-
towego Dnia Środowiska. W trak-
cie spotkania uczniowie obejrzeli 
przedstawienie oraz uczestniczyli 
w zorganizowanych grach i zaba-
wach. W czasie spotkania zostały 
ogłoszone wyniki konkursu pla-
stycznego na plakat. Dzieci nagro-
dzone i wyróżnione: M. Michalak, 
kl. I – wyróżnienie, D. Żarłok, kl. 
III – wyróżnienie, I. Lutek, kl. VI – II 
miejsce.

Magia kina
W czerwcu uczniowie z klasy II i 

III, wspólnie z wychowawczyniami 
M. Nowak i D. Kucharczyk, wybrali 
się do radomskiego Multikina na 
film pt. „Tom i Jerry”. Zasiedliśmy 
w sali kinowej i mogliśmy już tylko 
czekać na seans. Film wyreżyse-
rowany przez T. Story’ego opo-
wiada o tym, jak kot Tom, zostaje 
zatrudniony w najlepszym hotelu 
w Nowym Jorku po to, aby pozbyć 
się myszki o imieniu Jerry. Istna 
bitwa między kotem a myszą może  

PSP w Jedlance



37

zrujnować karierę organizatorki 
wesela, ceremonię, a być może 
nawet sam hotel, w którym ma się 
ona odbyć. Nowa, wielkoekranowa 
przygoda Toma i Jerry’ego to robiąca 
wrażenie mieszanka klasycznej ani-
macji i gry aktorskiej. Wrażeniami 
z obejrzanego filmu dzieliliśmy się 
jeszcze długo. Wycieczka – chociaż 
kilkugodzinna – dała nam wiele 
radości i nadzieję na to, że takie 
wyjazdy będą organizowane coraz 
częściej. Wrażenia pozostaną w nas 
jeszcze długo.

Żegnaj szkoło!
„Już wakacje się zaczynają, do 

widzenia szkoło! Nie ujrzymy cię 
przez lato bawiąc się wesoło. Teraz 
wszystkich czeka nagroda, gorący 
piasek, słońce, piękna pogoda...”. 25 
czerwca pożegnaliśmy kolejny rok 
szkolny. Po dziesięciu miesiącach 
wytężonej pracy nastał ten jakże 
upragniony i oczekiwany ostatni 
dzień przed wakacjami. Na uroczy-
stej akademii zebrała się cała spo-
łeczność szkolna. Po odśpiewaniu 
hymnu państwowego nastąpiło 
uroczyste przekazanie sztandaru 
szkoły młodszemu rocznikowi i ślu-
bowanie absolwentów. Dyrektor 
Ryszard Dziura w ciepłych słowach 
podsumował miniony rok szkolny, a 
także osiągnięcia naszych uczniów. 
Na forum szkoły stanęli najbardziej 
zasłużeni, którzy dzięki swojej 
ciężkiej pracy osiągnęli najwyższe 
wyniki w nauce i otrzymali świa-
dectwa z wyróżnieniem. Momen-
tem szczególnie uroczystym było 
wręczenie nagrody specjalnej. 

Nagroda ,,PRYMUS SZKOŁY” jest 
najwyższym wyróżnieniem dla 
ucznia za całokształt osiągnięć w 
nauce i pracy na rzecz społeczności 
szkolnej oraz wzorową postawę. W 
tym roku, po raz drugi z rzędu otrzy-
mała ją Lena Małek. Wyróżniono 
również najlepszych sportowców, 
podziękowano za aktywną pracę 
w Samorządzie Uczniowskim, za 
reprezentowanie szkoły w Poczcie 
Sztandarowym. Jednym z waż-
niejszych momentów spotkania 
było pożegnanie uczniów klasy 
ósmej. Nie obyło się bez podzięko-
wań, kwiatów, wzruszeń, można 
też było trochę powspominać... 
Tegoroczni absolwenci pod opieką 
wychowawczyni M. Kosno pięknie 
zaprezentowali się po raz ostatni 
przed społecznością szkolną! Nie-
spodziankę dla nich przygotowała 
kl. siódma, która w humorystyczny 
sposób pożegnała starszych kole-
gów, dodatkowo obdarowując ich 
upominkami. Absolwentom ser-
decznie gratulujemy ukończenia 
szkoły i życzymy samych prostych 
dróg w życiu. Zostawiacie po sobie 
puste krzesło, ślad w dzienniku, 
kilka wspólnych zdjęć i wspomnień. 
Żegnamy was dzisiaj, ale nie zapo-
mnimy.

Wszystkim uczniom życzymy 
udanych wakacji! Pamiętajcie o 
przestrzeganiu zasad bezpieczeń-
stwa, żebyśmy mogli szczęśliwie 
spotkać się we wrześniu.

to był dobry czas…
W życiu każdego człowieka przy-

chodzi taki moment, kiedy trzeba 

się pożegnać. Dnia 25 czerwca 
2021 r. w czasie akademii z okazji 
zakończenia roku szkolnego poże-
gnaliśmy kilku naszych przyjaciół.

Pierwszą osobą, z którą rozsta-
jemy się w sferze zawodowej, ale 
nie koleżeńskiej, jest wieloletni pra-
cownik szkoły – E. Chojnacka, która 
odeszła na emeryturę. Dziękujemy 
za trud, jaki włożyła Pani w to, by 
nasza szkoła była coraz lepsza i 
coraz ładniejsza.

Kolejną osobą jest ks. D. Karaś, 
który odszedł z naszej parafii, a tym 
samym również z placówki. Dzięku-
jemy za otwartość, uśmiech, dobre 
słowo i troskę. Za wzór miłości bliź-
niego oraz prawdziwe zaangażo-
wanie w życie naszej szkoły.

Kulminacyjnym punktem było 
podziękowanie Ryszardowi Dziu-
rze za pełnienie funkcji dyrektora 
szkoły. Był to wyjątkowy moment, 
ponieważ dyrektor jest wyjątko-
wym człowiekiem. Podczas podzię-
kowań padło wiele szczerych i 
ciepłych słów, które były wyrazem 
uznania za zasługi i poświęcenie 
dla pana Ryszarda. Panie Dyrekto-
rze, bardzo trudno wyrazić naszą 
wdzięczność w kilku słowach. 
Dziękujemy za wyrozumiałość, za 
wsparcie oraz motywowanie do 
podejmowania działań. Dziękujemy 
również za dokonania, którymi 
zapisał się Pan na trwałe w historii 
tej szkoły oraz w pamięci uczniów, 
nauczycieli, pracowników i rodzi-
ców. Kierując do Pana słowa uzna-
nia pragniemy podziękować za wie-
loletnią i satysfakcjonującą współ-
pracę, trud pracy włożony w troskę 
o dobre imię szkoły oraz stwarzanie 
warunków edukacyjnych na bardzo 
wysokim poziomie. Gratulujemy 
Panu dotychczasowych sukcesów 
zawodowych i pragniemy życzyć 
spełnienia wszystkich marzeń 
 i oczekiwań. Życzymy, aby nowy 
etap życia przynosił Panu wiele 
satysfakcji oraz aby Pana umiejęt-
ności i doświadczenie nadal służyły 
społeczeństwu. Dla nas, społeczno-
ści szkolnej, był to wielki zaszczyt 
pracować u Pana boku. Dzisiaj 
odchodzi wspaniały dyrektor, ale 
już niedługo nadejdzie wspaniały 
nauczyciel i wychowawca.

Ryszard Dziura
Anna Paszkiewicz

Kolejny trudny rok szkolny 
dobiegł końca. Rok pełen wyzwań, 
przeszkód i wiary w lepsze jutro. 
Mimo rozłąki udało się zrealizować 
sporo przedsięwzięć, których podję-
liśmy się w tym czasie.

Konkurs „Mój las”
Uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w konkursie organizowanym 
przez Lasy Państwowe i LOP Zarząd 
Główny w Radomiu. Katarzyna Żar-
łok z kl. IV zdobyła wyróżnienie i 
otrzymała nagrodę za prezentację 
na temat „Piętra lasu i ich miesz-
kańcy”. Z dumą dzielimy się informa-
cją, że Szkolne Koło LOP w Starych 
Zawadach pod opieką Barbary Dele-
ski i Doroty Dziury zajęło II miejsce 
w konkursie na „Najlepiej pracujące 
Szkolne Koło LOP” w roku szkolnym 
2019/2020.

Najpiękniejsza palma 
wielkanocna
W marcu został podsumowany 

Gminny Konkurs Plastyczny „Palma 
wielkanocna oraz stroik wielka-
nocny”. Wśród laureatów znaleźli się 
Piotr Sułkowski, Oskar Brzeziński, 
Nataniel Jończyk, Katarzyna Gutow-
ska, Alicja Sułkowska, Lena Bakow-
ska, Hania Taborek i Iga Sułkowska.

Pho3nix Active School
Nasz szkoła przystąpiła do Ogól-

nopolskiej Akcji Pho3nix KIDS i 
Pho3nix Active School, nad którym 
patronat objął Polski Komitet Olim-
pijski. Celem tej akcji jest zwięk-
szenie aktywność fizyczną dzieci 
i zaangażowanie ich w inspirujące 
inicjatywy sportowe. W ramach tej 
akcji uczniowie wykonywali plakaty, 

liczyli swoje kroki za pomocą spe-
cjalnej aplikacji i nagrywali filmiki. 
Łucja Śmielak z kl. IV zdobyła II miej-
sce i otrzymała nagrodę w wyzwa-
niu „Najdłuższy spacer”. Na finiszu 
rywalizacji szkół znaleźliśmy się na 
11. miejscu, a nagrodą są warsztaty 
sportowo-edukacyjne z udziałem 
drużyny Pho3nix, które odbędą się 
w przyszłym roku szkolnym.

europejska Mila
Nasza szkoła otrzymała certyfikat 

za udział w Europejskim projekcie 
„Europejska Mila”, którego celem 
była promocja zdrowego i aktyw-
nego sportowo stylu życia. Wszyscy 
uczniowie chętnie zaangażowali się 
w działania. Organizatorem projektu 
szkolnego była Iwona Śmiechowska.

Dzień ziemi
Tegorocznym motywem prze-

wodnim obchodów Światowego 
Dnia Ziemi było hasło „Przywróć 
naszą Ziemię”. Z tej okazji ucznio-
wie klas I–III obejrzeli film edu-

kacyjny pt.: „Dzień Ziemi”. Starsi 
uczniowie z kolei wzięli udział w 
przygotowanym przez Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska cyklu „Lekcji  
z klimatem”. Przedszkolaki nato-
miast uczcili ten dzień posadzeniem 
krzewów na terenie naszej placówki.

Pasowanie na czytelnika
W maju w bibliotece szkolnej 

odbyło się uroczyste pasowanie 
na czytelnika. Spotkanie z pierw-
szakami rozpoczął dyrektor Roman 
Wójcik, a następnie uczniowie obej-
rzeli prezentację multimedialną „Jak 
powstaje książka?”. Ponadto dzieci 
poznały zasady korzystania z ksią-
żek i wzięły udział w konkursie. 
Nad całością czuwała Magdalena  
Trzmiel-Wieteska.

czyściochowa Akademia
Klasa I wraz z Barbarą Deleską 

przystąpiła do Ogólnopolskiego 
Kursu Czyściochowej Akademii. 
Konkurs składał się z trzech odsłon. 
Dzięki aktywnej realizacji zajęć, 

zaangażowaniu uczniów, wyko-
naniu pracy konkursowej oraz 
głosom oddanym przez uczest-
ników programu Rossnę! Junior 
wszystkie odsłony tego konkursu 
zakończyły się wielkim sukcesem. 
Dzieci otrzymały zestawy eduka-
cyjnych gier planszowych o łącznej  
wartości 1.500 zł.

Akademia 
Bezpiecznego Puchatka
Uczniowie klasy pierwszej pod 

opieką Barbary Deleski uczestni-
czyli w ogólnopolskim programie 
edukacyjnym „Akademia Bezpiecz-
nego Puchatka”, którego celem było 
uświadomienie dzieciom skutków 
niebezpiecznych zachowań w róż-
nych sytuacjach życiowych. Po reali-
zacji zajęć i wypełnieniu Testu Bez-
pieczeństwa uczniowie otrzymali 
dyplom, a szkoła Certyfikat potwier-
dzający udział szkoły w XII edycji 
programu edukacyjnego „Akademia 
Bezpiecznego Puchatka”.

święto Narodowe 
trzeciego Maja
Niezwykle podniosły wydźwięk 

miały obchody rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja przygotowane 
przez Małgorzatę Błach, Ewę Mur-
dzę i Joannę Łapczyńską. Tego dnia 
w asyście pocztu sztandarowego 
odśpiewaliśmy hymn państwowy 
i wysłuchaliśmy wystąpienia 
uczniów klas starszych. Najmłodsi 
z oddziałów przedszkolnych pod 
opieką Mileny Karaś, Iwony Sochy i 
Anny Wójcickiej przygotowali pokaz 
mody patriotycznej w ramach reali-
zacji Międzynarodowego Projektu 
Edukacyjnego ,,Piękna Nasza Polska 
Cała”. A dla upamiętnienia Święta 
Flagi odbył się uroczysty przemarsz 
z flagą. Było to wydarzenie łączące 
wszystkie pokolenia.

PSP w Starych zawadach
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25 czerwca zakończyły się zaję-
cia dydaktyczno-wychowawcze. 
Pomimo nowych, trudnych wyzwań 
udało nam się z sukcesem zreali-
zować wiele projektów. Pandemia 
nie przeszkodziła ani uczniom, 
ani nauczycielom i pracownikom  
w podejmowaniu wielu różno-
rodnych działań. Udało nam się 
angażować szkolną społeczność w 
aktywność na odległość, podejmo-
wać wyzwania sportowe, działać w 
wolontariacie, dbać o środowisko  
i uatrakcyjniać teren szkolny.

Programy i projekty
Wychowankowie oddziałów 

przedszkolnych i uczniowie klas 1–3 
uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji 
edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. 
W ramach tej akcji szkoła uzyskała 
dostęp do materiałów edukacyjnych 
o tematyce bezpieczeństwa, ekolo-
gii, kultury i historii.

Poprzez udział w programie „Mały 
Miś w świecie wielkiej literatury” 
przedszkolaki stworzyły „Przed-
szkolną Książeczkę Dziecięcych 

Hitów Do Czytania”. Dzieci z grupy 
OPA brały także udział w Między-
narodowym Projekcie Edukacyjnym 
„Piękna Nasza Polska Cała”, który 
dostarczył wiele informacji, radości 
i ukształtował patriotyczne postawy 
u małych przedszkolaków.

Uczniowie klas 5–6 uczestniczyli 
w projekcie: „Finansoaktywni. Misja: 
Podatki. To się opłaca”, organizo-
wanym przez Ministerstwo Finan-
sów. Dzięki dotacji Fundacji mBank 
uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w naszym autorskim projek-
cie „Matematyczno-lingwistyczne 
wędrówki wspomagane TIK”. Pod-
czas trwania projektu wykazali się 
ogromną aktywnością: uczestniczyli 
w dodatkowych zajęciach, na któ-
rych poznawali działanie aplikacji, 
tworzyli matematyczne ćwiczenia 
interaktywne w języku angielskim, 
wykonywali kolekcje na wakele-
tach, wraz z opiekunami w ramach 
e-Twinningu, nawiązali współ-
pracę z zagraniczną szkołą w Turcji, 
uczestniczyli w konkursie na naj-
ciekawszą aplikację matematyczną  

w języku angielskim. W ramach pro-
jektu opracowano również broszury 
szkoleniowe z wybranych aplikacji.

Natomiast uczniowie z klasy  
5 ukończyli studia na Niemieckim 
Internetowym Uniwersytecie Dzie-
cięcym pod patronatem Goethe 
Institut w Warszawie. Udział w tym 
ogólnopolskim projekcie był ogrom-
nym wyzwaniem, ale każdy osią-
gnął sukces, wzbogacił swoje kom-
petencje językowe oraz otrzymał  
tytuł naukowy.

Sukcesy 
Natalia Kowalska – autorka pracy 

„Serce na plaży. Prawo odbicia 
i załamania światła”, zdobyła III 
miejsce w wojewódzkim konkur-
sie „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska 
fizyczne w fotografii”. Jury doceniło 
jakość techniczną i artystyczną 
pracy, ciekawy opis zjawisk fizycz-
nych, jakie są przedstawione na 
fotografii oraz wybór tematyki i 
sposobu prezentacji zjawisk. Lau-
reatka zdobyła dodatkowe punkty, 
uwzględniane w rekrutacji do liceów  

za osiągnięcia artystyczne.
Nasza placówka znalazła się  

w grupie nagrodzonych szkół 
pierwszej edycji projektu PHO3NIX 
ACTIVE SCHOOL – najbardziej inspi-
rująca szkoła w Polsce. Dzięki temu 
zostaną zorganizowane sportowe 
warsztaty z PHO3NIX.

W ramach konkursów „Czy-
ściochowe Przedszkole” oraz „Czy-
ściochowa Akademia” przedszkolaki 
zdobyły karty podarunkowe do dro-
gerii Rossmann, natomiast pierw-
szoklasiści otrzymali zestaw gier  
i pomocy edukacyjnych.

„znajdziesz mnie 
w bibliotece”
W marcu odbyło się Ogólnopol-

skie Czytanie Jeżycjady Małgorzaty 
Musierowicz, którego organizatorem 
było wydawnictwo Akapit Press. Ze 
względu na pandemię miało ono 
formę online. Szkoła i domy na chwi-
lę przemieniły się w Jeżyce, dzielni-
cę Poznania, będącą miejscem akcji 
powieściowego cyklu dla dzieci  
i młodzieży – Jeżycjada Małgorzaty 
Musierowicz. Wielu uczniów się-
gnęło po tę serię i zaprzyjaźniło się 
z rodziną Borejków.

Jak co roku w dniach od 8 do 15 

PSP w Wierzchowinach

Patron Szkoły 
w oczach dziecka
W kwietniu miało miejsce uroczy-

ste podsumowanie Szkolnego Kon-
kursu Plastycznego pt. „Bataliony 
Chłopskie – Patron Szkoły w oczach 
dziecka”. Dzięki współpracy Grzego-
rza Okonia i Anety Strzeleckiej z Biu-
rem Edukacji Narodowej Instytutu 
Pamięci Narodowej w Warszawie 
i dzięki uprzejmości dra Dariusza 
Gałaszewskiego, naczelnika oddzia-
łowego dla wszystkich uczestników 
konkursu otrzymaliśmy nagrody. 
Wszystkie komiksy, układanki 
i kartonowe modele do skleja-
nia tematycznie związane były z 
historią Polski w XX wieku. Całość 
dopełniły podręczne torby i ple-
caki z logiem fundatora – Instytutu  
Pamięci Narodowej.

Powiatowy turniej 
BRD „zimowy Rower”
Dziewczęta z klasy VI pod opieką 

Iwony Śmiechowskiej zajęły II miej-
sce w Powiatowym Konkursie o 
Bezpieczeństwie w Ruchu Drogo-
wym pt. „Zimowy Rower”. Konkurs 
został przeprowadzony zdalnie 
przez Młodzieżowy Dom Kultury w 
Radomiu, a uczestnicy musieli zmie-
rzyć się z dwoma zadaniami. Pierw-
szym było rozwiązanie testu spraw-
dzającego znajomość zasad ruchu 
drogowego, drugim zaś – opisanie 
sytuacji wypadku drogowego na 
podstawie zdjęcia i zamieszczonych 
informacji. Indywidualnie III miejsce 
zajęła Katarzyna Gutowska.

światowy Dzień 
Ochrony środowiska
Z okazji Światowego Dnia 

Ochrony Środowiska dzieci z naszej 
szkoły brały udział w konkursie pla-
stycznym zorganizowanym przez 
GCKiKF w Jedlińsku. Patronatem 
honorowym był wójt gminy Jedlińsk 
Kamil Dziewierz, a współorganizato-
rem Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Jedlińsku i Referat Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Gminy w Jedlińsku. 
Uczestnicy konkursu mieli za zada-
nie zaprojektować plakat o tema-
tyce ekologicznej z wykorzystaniem 
materiałów przeznaczonych do 
recyklingu. Wśród laureatów znaleźli 
się Hanna Taborek (III miejsce), Filip 
Taborek (wyróżnienie), Katarzyna 
Jurczak (II miejsce) i Amanda Klocek 
(nagroda specjalna).

turniej BRD „Bezpieczna Droga”
MDK w Radomiu po raz kolejny zor-

ganizował konkurs z zakresu bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. W XXIII 
Turnieju Wiedzy o BRD „Bezpieczna 
Droga” uczestniczyło 12 reprezentacji 
ze szkół podstawowych w składach 
3-osobowych – razem 36 uczestników 
z Radomia i regionu radomskiego. 
Nasza drużyna w składzie: Katarzyna 
Gutowska, Katarzyna Krakowiak i 
Wiktoria Wierzbicka, zajęła V miejsce 
drużynowo.

uczniowie z sukcesami
Z wielką radością informujemy, 

że uczennica klasy VI Julia Gut wraz 

ze Szkołą Tańca Rockstep z Rado-
mia zdobyła tytuł Mistrza Polski, 
a uczeń klasy VIII Oskar Bednarek 
zajął I miejsce w Otwartym turnieju 
OYAMA KARATE o Puchar Burmi-
strza Bełżyc.

„znajdź właściwe rozwiązanie”
W ramach realizacji Szkolnego Pro-

gramu Profilaktycznego pt. „Znajdź 
właściwe rozwiązanie”, nadzorowa-
nego przez SANEPID w Radomiu, 
którego koordynatorem szkolnym 
jest Dorota Dziura, uczniowie klas 
VII i VIII wzięli udział w spotkaniu z 
pielęgniarką szkolną, którego celem 
było uświadomienie uczniom szkodli-
wego wpływu nałogów na zdrowie i 
życie człowieka. Uczniowie obejrzeli 
film pt. „Zanim zrozumiesz” nakrę-
cony przez ich starszych kolegów z 
sąsiedniej gminy.

Żegnamy ósmoklasistów
Najstarsi uczniowie szkoły zakoń-

czyli wieloletnią edukację w naszej 
placówce. Najpierw zmierzyli się z 
testami egzaminacyjnymi, których 
wynik będzie dla nich przepustką do 
szkoły średniej, a następnie wspól-
nie z dyrektorem, nauczycielami, 
rodzicami oraz młodszymi kolegami 
świętowali swoje zakończenie 
szkoły podstawowej. Na balu zatań-
czono poloneza, padło mnóstwo 
słów podziękowań i spłynęło wiele 
łez wzruszenia. Życzymy absolwen-
tom samych sukcesów!

Klasa na medal!
W drugim okresie nauki został 

przeprowadzony szkolny konkurs 
Klasa na Medal, którego pomysło-
dawcą i fundatorem nagrody był 

dyrektor Roman Wójcik wraz z Radą 
Rodziców. Rywalizowały ze sobą 
wszystkie klasy w dwóch katego-
riach. Zadaniem uczniów było uzy-
skać jak najlepsze wyniki w nauce 
i zachowaniu. Ponadto pod uwagę 
brano także wszelkie działania klasy 
na rzecz placówki i zaangażowanie 
uczniów i rodziców w życie szkoły. 
W kategorii klas młodszych zwycię-
żyła klasa I (wychowawca Barbary 
Deleska), która w nagrodę otrzymała 
voucher o wartości 300 zł, zaś w 
klasach starszych najlepsza okazała 
się klasa V (wychowawca Ewy Mur-
dza), która w nagrodę wzięła udział 
w MotoPikniku połączonym z akcją 
charytatywną Jadar Family Drift 6 
Jedlińsk 2021. Uczniowie skorzy-
stali z TaxiDrift, które dostarczyło im 
wielu niezapomnianych wrażeń.

Akcje charytatywne
Wolontariat szkolny to bezinte-

resowne zaangażowanie społecz-
ności szkoły, uczniów, nauczycieli i 
rodziców na rzecz potrzebujących. 
W roku szkolnym 2020/2021 Koło 
Wolontariatu pod opieką Katarzyny 
Pękackiej prowadziło wiele projek-
tów i akcji. W ramach „Zakręconej 
akcji” udało się przekazać 323 kg 
plastikowych nakrętek. „Wiosenna 
zbiórka karmy” zgromadziła ponad 
80 kg produktów dla psiaków ze 
Schroniska w Urbanowie. Udział w 
XXI edycji akcji „Góra Grosza” zakoń-
czył się zebraniem 323 zł i 53 gr, 
które zostały przekazane Towarzy-
stwu Nasz Dom wspierającemu naj-
bardziej potrzebujące dzieci.

ewa Murdza
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Przedszkolne rozmaitości
8 marca to wyjątkowy dzień w 

roku. Wtedy swoje święto obcho-
dzą wszystkie kobiety, zarówno te 
duże, jak i te małe. W tym szczegól-
nym dniu wszyscy chłopcy w każdej 
grupie składali życzenia dziewczyn-

kom i swoim paniom. Z dziewczę-
cych buź uśmiech nie schodził przez 
calutki dzień, a chłopcy zachowy-
wali się jak prawdziwi gentelmani.

czyściochowe przedszkole 
Nasze przedszkole przystąpiło do 

programu organizowanego przez 
firmę Rossmann w ramach pro-
gramu Rossnę! Czynnie angażowało 
się w realizację określonych bloków 
tematycznych związanych z dba-
niem o higienę. Dzięki uzyskanemu 
wsparciu w postaci materiałów edu-
kacyjnych, dzieci nauczyły się jak 
poprawnie dbać o higienę.

Patriotyczny poranek 
w przedszkolu

29 kwietnia odbył się uroczy-
sty patriotyczny poranek z okazji 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Dzieci wykonały flagi Polski oraz 
odśpiewały hymn. Poznały znacze-
nie świąt majowych, a także sym-
boli narodowych. Ważne, by od naj-
wcześniejszych lat budować poczu-
cie dumy, że jesteśmy Polakami.

Dzień strażaka
4 maja przedszkolaki obchodziły 

maja obchodziliśmy Ogólnopolski 
Tydzień Bibliotek. Tegorocznym 
hasłem przewodnim akcji było „Znaj-
dziesz mnie w bibliotece”. Miała ona 
na celu podkreślenie roli bibliotek 
w edukacji, propagowanie czytel-
nictwa, zainteresowanie książką 
szerokich kręgów społeczeństwa. 
W akcji, jak zawsze, uczestniczyły 
dzieci z oddziałów przedszkolnych, 
które od najmłodszych lat uczą się 
tego, jaką wartość daje nam litera-
tura. Starsi uczniowie wzięli udział w 
konkursach przygotowanych na tę 
okoliczność.

„Każdy ma coś, 
co może dać innym”
Uczniowie wzięli udział w pro-

jekcie ekologiczno-charytatywnym 
„Zbieramto w szkole”. Akcja prowa-
dzona była przez Szkolne Koło Cari-
tas i Samorząd Uczniowski. Ucznio-
wie zbierali surowce wtórne: baterie, 
znaczki pocztowe, stare telefony i 
tablety, klocki lego, zegarki tarczowe, 
srebrny i złoty złom, zagraniczne 
waluty i polskie grosze. Dzięki temu 
mniej opadów zanieczyści naszą 
planetę. Środki finansowe uzyskane 
ze sprzedaży zebranych materiałów 
zostały przekazane na wsparcie pro-
jektów misyjnych: budowę studni 
w Czadzie oraz pomoc dzieciom z 
domów dziecka na Filipinach i w 
Boliwii. Uczniowie włączyli się także 
w akcje: zbiórka plastikowych nakrę-
tek oraz Góra Grosza.

Kampanie społeczne
„Co wnoszę do swojej społecz-

ności” – to hasło tegorocznego Dnia 
Kolorowej Skarpetki, który obcho-
dzony jest 21 marca. Ta data nie 
jest przypadkowa, a odnosi się do 
obecności trzeciego chromosomu w 
dwudziestej pierwszej parze chro-
mosomów. Ten 3 chromosom odpo-
wiedzialny jest za występowanie 
wady genetycznej, jaką jest zespół 
Downa. Akcja miała na celu zwięk-
szenie świadomości społecznej na 
temat tej wady, propagowanie praw 
i dobra ludzi oraz integrację z nimi.

Społeczność szkolna chętnie dołą-
czyła do kolejnej kampanii: Świa-
towy Dzień Świadomości Autyzmu. 
2 kwietnia wszystkie serca świe-
ciły się na niebiesko. Celem dzia-
łania było podnoszenie społecznej 
świadomości na temat zaburzenia 
uznanego przez ONZ za jeden z 
najpoważniejszych problemów zdro-
wotnych świata. Kolorem niebieskim 
wyraziliśmy swoją solidarność z oso-
bami z autyzmem.

Hasło „Przywróć naszą Ziemię” 
to motyw przewodni tegorocznego 
Dnia Ziemi. Z tej okazji uczniowie 
wzięli udział w projekcie ekoeks-
perymentarium, organizowanym 
przez: Ministerstwo Klimatu i Śro-
dowiska, które objęło mecenat nad 
tym projektem, natomiast partne-
rem był m.in. Bank Ochrony Śro-
dowiska. Uczniowie uczestniczyli 

również w webinariach – „Lekcje z 
klimatem”, „Przywróć naszą Ziemię” 
oraz warsztatach praktycznych.

Wycieczki
W czerwcu uczniowie z nauczy-

cielkami wybrali się do Aquparku 
Neptun w Radomiu. Czas spędzony 
na basenie był dobrym sposobem na 
relaks i zabawę na finiszu roku szkol-
nego, ale także okazją do integracji i 
odbudowania relacji po długim okre-
sie spędzonym na nauce zdalnej.

Nauczycielki oddziałów przed-
szkolnych zabrały dzieci do Oceaniki, 
gdzie można było obejrzeć setki ryb 
znajdujących się w wielkoformato-
wych akwariach oraz poznać mnó-

stwo ciekawostek o życiu w oceanie.

W duchu patriotyzmu
Z okazji 1055. rocznicy chrztu 

Polski uczniowie oglądali filmy edu-
kacyjne oraz prezentacje. Zastana-
wiali się także, jakie znaczenie dla 
narodu polskiego miał chrzest Polski, 
a swoje opinie wyrazili w pracach 
pisemnych.

Obchodzili także 81. rocznicę 
Zbrodni Katyńskiej – zbrodni ludobój-
stwa na oficerach Wojska Polskiego 
oraz wspominali tragiczną w skut-
kach katastrofę pod Smoleńskiem 
rządowego samolotu.

Z okazji 230. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja, w ustanowio-

nym przez Sejm Roku Konstytucji, 
członkowie koła teatralnego przy-
gotowali wirtualną akademię patrio-
tyczną upamiętniającą to wyjątkowe 
w skali Europy i świata wydarzenie. 
W tym szczególnym dniu połączyła 
nas duma z wielkich sukcesów 
całego narodu polskiego.

Jesteśmy 
i działamy znowu razem
Szkolne relacje podczas edukacji 

zdalnej zmieniły swój kształt. Dlatego 
też pierwszym elementem powrotu 
było zaplanowanie, wzmocnienie 
lub stworzenie na nowo relacji wśród 
społeczności szkolnej, najpierw 
dobrostan i relacje, a potem uczenie.

31 maja wszystkie klasy wróciły 
do nauki stacjonarnej. W ramach 
odbudowywania relacji zorganizo-
waliśmy uczniom dzień bez książek. 
Po tak długiej nieobecności społecz-
ność szkolna spotkała się na boisku 
szkolnym na apelu, podczas którego 
dyrektor Justyna Turzyńska powi-
tała wszystkich serdecznie i życzyła 
radości ze wspólnie spędzonych 
chwil. To był też doskonały moment 
na wręczenie nagród za udział w róż-
nych konkursach przeprowadzonych 
w czasie nauki zdalnej. Resztę dnia 
uczniowie poszczególnych klas, pod 
kierunkiem wychowawców, spę-
dzili na przygotowaniu prezentów 
dla rodziców, podziękowań, krót-
kich montaży słowno-muzycznych 
z życzeniami w formie filmu, prac 
plastycznych oraz zdjęć. Ucznio-
wie bawili się również na świeżym 
powietrzu, korzystali z kolorowego 
toru, który został pomalowany na 
kostce, odpoczywali na zielonej 
trawce i w zielonych klasach – kąci-
kach przygotowanych z palet. Klasy 
5, 6 i 8 wykorzystały piękną pogodę 
na rajd pieszy.

Dzień Dziecka, dzięki owocnej 
współpracy ze szkolną Radą Rodzi-
ców wszystkie klasy spędzały 
aktywnie, uczestnicząc w grach oraz 
rozgrywkach sportowych, np. rzut 
beretem, skok po Kubusia, zbijak, bieg 
po zdrowie, mumia oraz zabawy przy 
muzyce z chustą Klanza. Nie zabrakło 
rajdów pieszych, rowerowych oraz 
smakowitych poczęstunków. Dodat-
kową atrakcją były zdjęcia z Klau-
nem, postaciami z bajek, maszyna do 
baniek mydlanych oraz fotobudka.

Podczas uroczystego zakończe-
nia roku szkolnego dyrektor Justyna 
Turzyńska wręczyła wyróżnionym 
uczniom nagrody, a ósmoklasistom 
świadectwa ukończenia szkoły. 
Słowa pożegnania skierowane były 
także do opuszczających mury szkoły 
nauczycieli: Grażyny Cichowlas, 
Anity Szelągowskiej oraz Małgorzaty 
Jałowskiej. Cała społeczność szkolna 
z radością powitała wakacje, mając 
nadzieję, że każdy kolejny dzień 
będzie przybliżał nas do normalności.

Patrycja Wieczorek

zSP we Wsoli
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zSP w Jedlińsku
Rok 2020/2021 był to dziwny 

rok, w którym rozmaite znaki 
na niebie i ziemi zwiastowały 
jakoweś klęski i nadzwyczajne  
wydarzenia…

Ostatnie trzy miesiące roku 
szkolnego upływały pod zna-
kiem radości wynikającej z faktu 
powrotu do szkoły – najpierw  
w trybie hybrydowym, następnie 
stacjonarnym. Podczas dyżurów 
na przerwie obserwowałam nie-
bywałe zjawisko socjologiczne: 
jeszcze we wrześniu, ci, którym 
nie spieszyło się na lekcję (bo 
„sklepik”, bo „byłem w szatni”, bo 
„nie słyszeliśmy dzwonka”), dziś 

idą z radością korytarzem, zacze-
piają rozmową nauczycieli, panie 
woźne, młodszych kolegów i kole-
żanki – spragnieni kontaktu z dru-
gim człowiekiem i stęsknieni za 
rzeczywistością, która do tej pory 
jawiła się jako przykry obowiązek. 
„– Cudownie” – pomyślałam – „po 
dzwonku bierzemy na warsztat 
Kołakowskiego, trzeba wyko-
rzystać potencjał i entuzjazm 
uczniów” (akurat planowana była 
lekcja literatury).

Maj był czasem ostatnich szli-
fów przed egzaminów ósmoklasi-
stów. Egzamin z języka polskiego, 
matematyki i języka nowożytnego 
jest przepustką do szkoły średniej. 

Młodzież przygotowywała się do 
niego pod przez cały rok szkolny. 
Nie przeszkodziła w tym pande-
mia – zorganizowane w naszej 
szkole konsultacje były inten-
sywnym czasem pracy pod okiem 

nauczycieli. W maju, ósmoklasi-
ści stanęli w szranki z arkuszami 
egzaminacyjnymi. Kiedy rozma-
wiałam z nimi tuż po wyjściu z sali, 
byli spokojni i zadowoleni. Lipiec 
przyniesie odpowiedź na pytanie, 

wyjątkowe święto – Międzynaro-
dowy Dzień Strażaka. Dzieci odbyły 
wirtualną wycieczkę do Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Dowiedziały się jak 
niebezpieczny jest zawód strażaka 
oraz w jakich przypadkach wzywa 
się straż pożarną. Podczas licz-
nych zabaw dzieci poznały sprzęt 
potrzebny w codziennej pracy stra-
żaka, utrwaliły numery alarmowe 
oraz nauczyły się zasad zachowa-
nia podczas pożaru. Bardzo waż-
nym elementem świętowania było 
odbycie specjalnego szkolenia, pod-
czas którego dzieci zamieniły się w 
prawdziwych strażaków.

Dzień Matki
Mama to pierwsze słowo każ-

dego dziecka, które jest synonimem 
miłości, dobra, ciepła rodzinnego i 
szczęścia. To najważniejsza osoba 
w jego życiu, dlatego też co roku 
w naszym przedszkolu nauczy-
cielki pomagają dzieciom wyrazić 
ich miłość do rodziców, organizując 
Dzień Matki. Z tej właśnie okazji 
dzieci przygotowały prezentacje 
artystyczne przekazane rodzicom w 
formie on-line.

Dzień Dziecka
1 czerwca to jeden z najrado-

śniejszych dni w roku, na który 
czekają wszystkie dzieci. Dzie-
ciom z oddziałów przedszkolnych i 
klas I–III zorganizowano na boisku 
wspaniałe zajęcia pełne uśmiechu, 
radości, zabawy oraz wielu niespo-
dzianek.

Pomagamy innym
W marcu odbył się wyjątkowy 

kiermasz charytatywny na rzecz 
chorej Igi Sawościuk. Chcąc pomóc 
malutkiej Igusi w powrocie do zdro-
wia, dzieci ze wszystkich oddziałów 
przedszkolnych wykonały niezwy-
kle kolorowe ozdoby wielkanocne. 
Dzięki hojności dyrekcji, nauczycieli, 
pracowników szkoły oraz wszyst-
kich zainteresowanych rodziców 
i przedszkolaków udało nam się 
zebrać 2.270 zł. Kwota ta w całości 
została przekazana Fundacji Siepo-
maga, bezpośrednio na konto Igusi.

Sukces sportowy
W dniach 5–7 marca 2021 r. dru-

żyna składająca się w połowie z 
uczniów naszej szkoły zajęła 3 miej-
sce w XXIV Ogólnopolskim Turnieju 
Koszykówki Łomżyńska Zima 2021.

z życia biblioteki
Światowy Dzień Czytania Tol-

kiena obchodzony 25 marca ma na 
celu promowanie życia i twórczości 
J.R.R. Tolkiena, poprzez czytanie 
fragmentów jego dzieł. Przedszko-
lakom została przybliżona postać 
wybitnego, brytyjskiego pisarza. 
Dzieci wsłuchiwały się w przeza-
bawne historie „Pana Błyska”, roz-
wiązywały zagadki oraz stworzyły 
własne ilustracje do przeczytanych 
fragmentów książki. Wszystkich 
bardzo dziwiły śmieszne nazwiska 
oraz rozbawiały niesamowite przy-
gody głównego bohatera.

Z okazji Światowego Dnia Książki 
i Praw Autorskich obchodzonego 23 
kwietnia uczniowie naszej szkoły 
mogli sprawdzić swoją wiedzę w 
zaproponowanym quizie na temat 
wykorzystania własności intelek-
tualnej, praw i powinności wiążą-
cych się z korzystaniem z zasobów 
kultury, wiedzy i informacji. A w 
ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek zaproponowano uczniom 
grę dla całej rodziny „Literackie 
bingo” oraz prezentację „Warto czy-
tać” i „Słynni pisarze o książkach”.

Dzień Bezpiecznego
Internetu
Przez cały luty w ramach obcho-

dów Dnia Bezpiecznego Internetu 
zostały przeprowadzone zajęcia 
z wychowawcami i lekcje kompu-
terowe poświęcone problemowi 
bezpiecznego poruszania się przez 
dzieci w Internecie, unikaniu zagro-
żeń w wirtualnym świecie. W kon-
kursie na najciekawszą prezentację 
multimedialną pt. „Jak bezpiecznie 
korzystać z mediów społecznościo-
wych” najwyżej oceniono pracę Oli-

wii Kowalczyk z klasy VIIIb. Wyróż-
nienia otrzymali Maja Staniewska, 
Julia Stefańska i Cyprian Jędrasie-
wicz.

Dzień świętego Patryka
17 marca br. świętowaliśmy 

Dzień Świętego Patryka – patrona 
Irlandii. Uczniowie klas pierwszych 
i drugich wykonali zdjęcia w foto-
budce z postacią skrzata Lepre-
chauna oraz przygotowali koni-
czynki. Starsi uczniowie podczas 
lekcji języka angielskiego on-line 
dowiedzieli się o symbolach Irlan-
dii. Uczniowie pamiętali o zielonym 
stroju.

Dzień ziemi
W ramach obchodów Dnia 

Ziemi, przypadającego rokrocznie 
22 kwietnia, uczniowie uczestni-
czyli w lekcjach poświęconych tej 
tematyce – oglądali film o Puszczy 
Kozienickiej – przybliżający piękno, 
wartość i znaczenie niezwykłego 
terenu, położonego w pobliżu 
miejsca zamieszkania. Natomiast 
uczniowie klas czwartych wykonali 

rysunki – plakaty dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, które two-
rzą wystawę edukacyjną on-line.

Sukcesy naszych uczniów
Jest nam niezmiernie miło 

pochwalić się osiągnięciami 
naszego ucznia Cypriana Jędra-
siewicza z klasy VII, który został 
stypendystą Mazowieckiego Pro-
gramu Stypendialnego dla Uczniów 
Szczególnie Uzdolnionych – Najlep-
sza Inwestycja w Człowieka w roku 
szkolnym 2020/2021.

zakończenie 
roku szkolnego
Z powodu obowiązujących 

przepisów sanitarno-epidemio-
logicznych w tym roku szkolnym 
odbyła się skromna uroczystość 
pożegnania uczniów klas ósmych. 
Dyrektor Dorota Dobosz pogra-
tulowała wszystkim uczniom i 
wręczyła nagrody za najlepsze 
osiągnięcia. Nie zabrakło życzeń i 
wzruszeń. W czasie uroczystego 
pożegnania przedszkola dzieci z 
oddziałów przedszkolnych 0a i 0b 
przedstawiły programy wokalno
-recytatorskie o tematyce waka-
cyjnej. Piękne podziękowania 
wyśpiewane przez przedszkola-
ków sprawiły, że scenę ogarnęło 
wzruszenie, szczęście i radość. 
Dzieci otrzymały pamiątkowe ksią-
żeczki, dyplomy oraz upominki. W 
tym dniu wszyscy uczniowie spo-
tkali się ze swoimi wychowawcami. 
Nauczyciele dziękując uczniom 
za cały rok ciężkiej pracy zwrócili 
szczególną uwagę na zachowanie 
bezpieczeństwa podczas wakacyj-
nego odpoczynku.

Życzymy wspaniałych wakacji!

Justyna Dryja
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jak im poszło. Trzymam kciuki!
A przyniósł wytęsknione dobre 

wyniki egzaminów. Dziękujemy 
uczniom, rodzicom i nauczycielom 
za ich owocną i ciężką pracę.

Akcja Żonkile
Akcja „Żonkile” to ważny pro-

jekt edukacyjny przypominający o 
Powstaniu w Getcie Warszawskim 
(1943 r.). Organizowana jest przez 
Muzeum Żydów Polskich „Polin”. 
Ten heroiczny zryw jest na świe-
cie symbolem walki o godność. 
Pierwsza akcja „Żonkili” została 
przeprowadzona w 2013 r. Obcho-
dzona jest 19 kwietnia w rocznicę 
wybuchu powstawania.

W tym roku po raz pierwszy 
wzięli w niej uczniowie naszej 
szkoły. Wszystkie klasy uczest-
niczyły w lekcjach on-line przy-
gotowanych przez organizatorki 
akcji w szkole: J. Bujek A. Makul-
ską i A. Kacprzak. Na długo w 
pamięci uczniów zostaną słucho-
wiska i filmy przygotowane przez 
Muzeum. Ponadto uczniowie 
obecni w szkole rozdawali żon-
kile, które są symbolem pamięci, 
szacunku i nadziei. Wspaniałym 
podsumowaniem akcji było zło-
żenie w imieniu dyrektor Elż-
biety Religa oraz całej szkolnej 
społeczności bukietu żonkili pod 
Pomnikiem Bohaterów Getta  
przez Justynę Bujek.

Profilaktyka -
 – bezpieczeństwo w sieci
Jak dbać o bezpieczeństwo 

dzieci w Internecie? Na co nara-
żone jest młode pokolenie pod-
czas serfowania w sieci? Na te 
oraz inne pytania odpowiadała 22 
kwietnia br. mł. asp. Ewa Jaworska 
z Wydziału Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w 
Radomiu. Przede wszystkim zwró-
cono uwagę na niebezpieczne 
treści i zjawiska, na które nara-
żone są dzieci i młodzież w sieci, 
takie jak: cyberbullying, seksting, 
cyberstalking, grooming, phishing. 
Spotkanie odbywało się na plat-
formie Teams, wzięli w nim udział 
rodzice uczniów klas IV–VIII oraz 
nauczyciele i wychowawcy. Po 
zakończonej prelekcji rodzice mieli 
możliwość zadawania pytań.

10 maja 2021 roku uczniowie 
klas siódmych wzięli udział w 
rekomendowanym programie pro-
filaktycznym „Debata”. Warsztaty 
poprowadziła pedagog Barbara 
Paliga. Realizacja programu oparta 
była o metody aktywizujące i słu-
żyła przyjrzeniu się przekonaniom 
normatywnym młodzieży. Pro-
gram miał na celu uświadomienie 
uczestnikom, że używanie sub-
stancji psychoaktywnych stoi w 
sprzeczności z rozwojem miłości, 
kształtowaniem się ról kobiecych 
i męskich, a także z nawiązywa-
niem głębokich przyjaźni. Prowa-
dząca zwróciła uwagę uczestni-
kom na różnicę między abstynen-
cją „wymuszoną” okolicznościami, 
a wolnością od alkoholu i pozo-
stającym z nią w ścisłym związku 
szczęśliwym życiem.

Nowe horyzonty… filmowe
W ramach podziękowania za 

przystąpienie naszych nauczycieli 
do grona członków Akademii. 

Nauczycieli Nowych Horyzon-
tów w dniach 16–17 czerwca 
nasza szkoła zamieniła się w sale 
kinowe. Otrzymaliśmy specjalne 
kody umożliwiające nam dostęp 
do nagrodzonych i znanych na 
świecie ciekawych filmów. Przez 
dwa dni mogliśmy za sprawą X 
Muzy przenieść się w świat filmo-
wych obrazów. W ramach Projektu 
Nowe Horyzonty Akademii Filmo-
wej uczniowie naszej szkoły obej-
rzeli następujące filmy: klasy I–III 
film „Villads”, klasy IV–VI film „199 
małych bohaterów”, zaś klasy 
VII–VIII film „Old boys”. Ponadto 
uczennica naszej szkoły Antonina 
Makulska z kl. VIa współtworzyła 
projekt Europejskiej Nagrody 
Filmowej dla Młodego Widza, 
koordynowany przez Fundację 
Cinemania, jako członkini Jury Mło-
dego Widza. Antosia brała udział 
w pokazach filmowych, w obra-
dach Jury oraz w profesjonalnych 
dyskusjach. Przyznanie Europej-
skiej Nagrody Filmowej to projekt 
promujący filmy z całego świata: 
zabawne, poruszające, mądre, 
stworzone z szacunkiem dla inte-
ligencji i wrażliwości młodego 
widza. Cieszymy się i gratulujemy 
Antosi, że mogła wziąć udział  
w takim przedsięwzięciu.

Inwestycje
Czas pracy zdalnej, a co za 

tym idzie, nieobecność uczniów 
w szkole, pozwoliły przeprowa-
dzić w szkole niezbędne prace 
remontowe: uczniowie oddzia-
łów „0” zyskali „odświeżoną” salę 
lekcyjną, klasy I–III – salę lekcyjną 
oraz świetlicę, natomiast cała 
społeczność uczniowska (wraz z 
uczniami z innych szkół z terenu 
naszej gminy) – kuchnię z zaple-
czem i stołówką. Najbardziej cie-
szymy się z kuchni! Nigdzie nie 
smakuje tak dobrze obiad, jak 
w szkolnej stołówce, jedzony 
 z paczką przyjaciół z klasy… no 
i wiadomo – czerwony barszcz  
z ziemniakami! Najlepszy! 

Konkursy, akcje, wydarze-
nia, czyli gdzie nas widzieli  
i o nas słyszeli:

• wywiesiliśmy flagę na 
Święto Chrztu Polski w ramach  

ogólnopolskiej akcji;
• wspólnie motywowaliśmy się 

do czytania książek w ramach 
obchodów Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich, zachę-
cani przez nauczycieli biblioteki 
szkolnej (pełna czytelniczej pasji 
A. Kacprzak);

• wzięliśmy udział w webina-
rium z okazji Dnia Ziemi;

• stanęliśmy na podium kon-
kursu koordynowanego przez 
SANEPID Programu Profilaktyki 
Uzależnień wśród Dzieci i Mło-
dzieży pt. „Znajdź właściwe roz-
wiązanie” (pełna entuzjazmu  
D. Dziura);

• zbieraliśmy elektrośmieci 
oraz zużyte baterie i otrzymali-
śmy w nagrodę bon, który dopo-
sażył świetlicę szkolną w sprzęt 
sportowy, natomiast pieniądze 
pozyskane ze sprzedaży zuży-
tych baterii wesprą Towarzystwo 
Opieki nad Ociemniałymi Stowa-
rzyszenie w Laskach (nieoceniona 
J. Salak);

• przygotowaliśmy prace pla-
styczne wykonane do wiersza 
Doroty Gellner „Wiosenny czaro-
dziej” (uczniowie klas Ia, IIb oraz 
IIIc) w ramach do Ogólnopolskiego 
Konkursu Artystyczno-Czytel-
niczego „Wiosna z Księgarnią  
Tuliszków”;

• przygotowywaliśmy kartki dla 
weterana w ramach akcji Kartka 
dla Weterana Misji poza granicami 
Polski (pasjonatka historii J. Bujek, 
oddana sztukom plastycznym  
T. Leśniewska);

• przygotowaliśmy się do 
wybrania zawodu – spotkania z 
radcą prawnym, S. Witczakiem 
oraz P. Religą (zawsze trzyma-
jąca rękę na pulsie dyrektor 
E. Religa, i cierpliwy pedagog 

 A. Bieniek-Stężalska);
• byliśmy na pikniku naukowym 

online, największym wydarzeniu 
w Europie – poznawaliśmy fakty 
naukowe dotyczące klimatu oraz 
poznaliśmy zjawiska odpowia-
dające za jego zmiany w ramach 
warsztatów odbywających się na 
lekcjach fizyki (wszechstronna 
 J. Salak);

• wzięliśmy udział w konkursie 
plastycznym z okazji Światowego 
Dnia Ochrony Środowiska;

• stanęliśmy na podium kon-
kursu „Czy znasz życie i mowę 
swoich przodków. Zapytaj bab-
cię, zapytaj dziadka” (uczniowie 
naszej szkoły stanowili miaż-
dżącą większość wśród uczniów  
z terenu naszej gminy, którzy 
wzięli udział w tym konkursie);

• wspaniale bawiliśmy się pod-
czas Szkolnego Festiwalu Pio-
senki Świetlicowej (entuzjaści 
muzyki – A. Makulska, D. Religa).

co słychać u najmłodszych?
Nasi najmłodsi uczniowie wcale 

nie zostają w tyle. Starsi z nutą 
zazdrości patrzą na to, co dzieje 
się w przedszkolu oraz oddziałach 
zerowych: warsztaty bursztynni-
cze, Ogólnopolski Program Edu-
kacyjny „Dziecięcy atlas świata”, 
szkolny konkurs recytatorski „Wio-
sna wierszem malowana”, wizyta 
w alpakarni, szaleństwo na dmu-
chańcach, Hula Park, zajęcia na 
basenie, paintball dla trzeciokla-
sistów... Serdecznie zapraszamy 
na szkolny FB – można obejrzeć 
zdjęcia oraz nagrania, nie sposób 
napisać o wszystkich działaniach.

chwile – kalendarz 
wspomnień
Kiedy zabierałam się za napisa-

nie artykułu, przeglądałam stronę 
internetową szkoły oraz szkolnego 
FB. Mnóstwo wydarzeń, działań, 
akcji, konkursów – wydawać by się 
mogło, że nie było żadnej nauki 
zdalnej, żadnej pandemii, żadnej 
izolacji społecznej – tyle się działo 
w naszej szkole. Kiedy piszę te 
słowa, jest 1 lipca, pierwsi turyści 
docierają nad morze, wchodzą na 
górskie szlaki. Pachnie wakacjami. 
Ostanie zdania artykułu kieruję do 
moich kochanych ósmoklasistów: 
„Bądźcie dobrymi, szczęśliwymi 
ludźmi!”.

Dyrekcji szkoły, Gronu Peda-
gogicznemu, Rodzicom, Uczniom 
oraz wszystkim Czytelnikom 
„Panoramy…” życzę udanych 
wakacji. Do zobaczenia gdzieś  
na szlaku.

Anna Kraska
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Paulina Paluch, absolwentka Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlińsku  
i Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku, wychowanka uczniowskiego 

ludowego Klubu Sportowego w Jedlińsku, została reprezentantką Polski  
w lekkiej atletyce na igrzyska olimpijskie w tokio. 

z Jedlińska do tokio!

Początki 
sportowej przygody.

Pochodząca z Jankowic Pau-
lina zaczynała, tak jak większość 
uzdolnionych ruchowo dzieci w 
Jedlińsku, w piątej klasie szkoły 
podstawowej, biorąc udział w 
biegach przełajowych. W szta-
fetowych biegach przełajowych 
dotarła do finału wojewódzkiego 
wraz z ekipą, którą prowadziła 
nauczycielka wf Alina Cielniak. 
Rok później,  na trening  sekcji 

lekkiej atletyki w ULKS Jedlińsk, 
przyprowadziła ją starsza o rok 
siostra Justyna, która trenowała 
trzeci rok. W kolejnym roku, 
będąc uczennicą miejscowego 
gimnazjum, startowała już jako 
zawodniczka w barwach klubu 
uczniowskiego, który działa przy 
szkole od 2001 roku. 

Rodzinne wsparcie 
Jak wspomina Paulina, jej 

rodzice  nie uprawiali sportu, 

chociaż  mama startowała w 
zawodach szkolnych w łyżwiar-
stwie i piłce ręcznej. Ale patrzyli 
bardzo przychylnie na sportowe 
zainteresowania dzieci.  Starsze 
siostry z powodzeniem upra-
wiały lekką atletykę, kontynu-
ując trening w szkole sportowej 
w Warszawie. Agnieszka treno-
wała skok w dal, a później skok  
o tyczce, docierając m.in. do fina-
łów Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży i Mistrzostw Polski 
Juniorów. Justyna biegała przez 
płotki oraz dystanse sprinterskie 
z wieloma medalowymi sukce-
sami ogólnopolskimi w kolej-
nych kategoriach wiekowych. 
Gorąco kibicował jej zawsze brat 
Dominik, absolwent warszaw-
skiej AWF na kierunku wycho-
wanie fizyczne, trener lekkiej 
atletyki, który wielokrotnie 
pomagał w trakcie zajęć szko-
leniowych oraz na zimowych  
i letnich obozach lekkoatletów 
Jedlińska. - Zainteresowanie  
i różnorodna pomoc ze strony 
najbliższej rodziny bardzo poma-
gało i motywowało do wytężo-
nego wysiłku. Nieocenione dla 
mnie były szczególnie wspólne 
treningi z Justyną i wiele sio-
strzanych rad.- ocenia Paulina. 
- Jednak szczególne podzięko-
wania należą się mojemu chło-
pakowi Rafałowi Horbowiczowi 
(aktualny wicemistrz Polski 
seniorów w dziesięcioboju – p.a.) 
za codzienne wsparcie i podtrzy-
mywanie mnie na duchu w cza-
sie olbrzymiego wysiłku, który 
jest niezbędny do odniesienia 

w y m a -
rzonego 
c e l u . 
W s p ó l n a 
pasja, którą 
jest sport uczy 
wzajemnego sza-
cunku i zrozumienia, 
to recepta na udany zwią-
zek. Dlatego ta relacja jest 
dla nas szczególna – mówi  
z przekonaniem.  

Pogodzić
sport z nauką

W szkole podstawowej i gim-
nazjum nie miałam problemów 
z nauką, kończąc te szkoły  
z wyróżnieniem. – opowiada Pau-
lina. - Bez większych kłopotów 
łączyłam wyczynowy trening  
i obowiązki uczniowskie  
w LIX Liceum Ogólnokształcą-
cym Mistrzostwa Sportowego  
w Warszawie. W ubiegłym roku 
zakończyłam  studia licencjackie 
z wynikiem bardzo dobrym na 
Uniwersytecie Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warsza-
wie i rozpoczęłam  studia magi-
sterskie na kierunku biologia 
na tej samej uczelni – wylicza  
sportsmenka. 

Pierwsze medale 
i rekordy

 - W klasie szóstej wywalczy-
łyśmy pierwszy medal w finale 
wojewódzkim w sztafetowych 
biegach przełajowych. W gim-
nazjum zebrała się spora grupka 
świetnych dziewczyn, z którymi 
odniosłyśmy szereg sukcesów. 

Paulina z nominacją olimpijską w siedzibie PKOl w Warszawie.•

z koleżankami z Gimnajzum zdobywała szereg medali w drużynie.•
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N a j w a ż -
n i e j -
sze to 
mistrzo-
s t w o 

Polski w 
s z t a f e t o -

wych biegach 
przełajowych szkół 

gimnazjalnych oraz 
wygrana w finale krajowym 

w sztafecie 4x100m, w którym 
pokonałyśmy m.in. rywalki ze 
szkół mistrzostwa sportowego. 
W obu tych sztafetach biegałam 
ostatnie zmiany - mówi z uśmie-
chem Paulina. - Trudno przy-
pomnieć sobie z tego okresu 
wszystkie klubowe sukcesy, ale 
w ULKS Jedlińsk zdobyłyśmy 
złoto w Mistrzostwach Polski 
Zrzeszenia LZS w sztafecie 
4x100m, byłyśmy piąte w finale 
Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży (4x100m), w dorobku 
mam sporo medali z imprez 
makroregionalnych i wojewódz-
kich – kontynuuje zawodniczka. 
Dodajmy, że Paulina w 2013 
roku została Sportowcem Roku 
na Gali Sportu Powiatu Radom-
skiego w kategorii wiekowej 
do lat 15. Jako zawodniczka 
ULKS Jedlińsk zdobyła wtedy 6 
medali na szczeblach od woje-
wódzkiego do ogólnopolskiego 
i kolejnych  5 krążków (w tym 
4 złote) jako gimnazjalistka  
w finałach wojewódzkich Mazo-
wieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. Do dziś dzierży rekordy 
szkoły na dystansach 200m i 
300m. Oprócz tego, jej nazwisko 
widnieje w tabelach najlepszych 
dziesięciu wyników szkoły w  
kolejnych konkurencjach: 100m, 
skok w dal, 100m przez płotki.  

Biegać profesjonalnie
Paulina w latach 2011-2016 

reprezentowała barwy Uczniow-
skiego Ludowego Klubu Sporto-
wego przy Publicznym Gimna-
zjum w Jedlińsku trenując pod 
kierunkiem Krystiana Kilara.  
Zdecydowała pójść w ślady 
sióstr i postanowiła rozpocząć 
profesjonalny trening w klubie 
AZS-AWF Warszawa, pod okiem 
Jacka Zamecznika – ówczesnego 
szefa wyszkolenia młodzieży w 
Polskim Związku Lekkiej Atle-
tyki. W barwach tego klubu jest 

zawodniczką  do dzisiaj. Minione 
lata obfitowały w szereg osią-
gnięć, w tym medale Mistrzostw 
Polski Seniorów i Mistrzostw 
Polski U23, Akademickich 
Mistrzostw Polski wywalczone 
na dystansie 60 m (hala),  
100m, w sztafecie 4x100m, 
4x200 m, sztafecie mieszanej 
oraz w Klubowych Drużyno-
wych Mistrzostwach Polski. Sto-
sunkowo długo była „cieniem” 
Justyny ale progresja wyników 
nastąpiła szybko. Z wyniku 
nieco poniżej 13 sek. w 2015 r. 
na 100m  zaczęła biegać szyb-
ciej o ponad sekundę. Podobny 
postęp zanotowała na dystansie 
200m. Mogło być jeszcze lepiej 
ale nasiliły się kontuzje, które 
swój początek miały jeszcze  
w Jedlińsku. 

Rewelacyjny sezon
W 2020 roku Paulina nie była 

brana pod uwagę przy doborze 

kadry olimpijskiej. Sporo zawod-
niczek biegało od niej szybciej. 
Przełożenie igrzysk, ze względu 
na pandemię, pozwoliło na spo-
kojny trening. Już na początku 
kolejnego roku nastąpiła eks-
plozja wyników. W startach 
kontrolnych, w hali, na 200m 
wybiegała drugi wynik w kraju. 
Niestety, w halowych MP w 
eliminacjach 200m nadepnęła 
na linię i została zdyskwalifi-
kowana. Powetowała sobie to 
niepowodzenie, zdobywając 
(m.in. wraz z siostrą Justyną w 
składzie) w sztafecie 4x200m 
zloty medal. Trzy miesiące póź-
niej, na stadionie, w trakcie 
mityngu w Piasecznie,  notuje 
na 100m trzeci wynik w kraju. 
Podczas Mistrzostw Polski, w 
finale stumetrówki zajmuje 
czwartą lokatę z nowym rekor-
dem życiowym 11,45sek. Na 
deser, ponownie wraz z siostrą, 
tryumfuje w biegu 4x100m. W 

efekcie, nasza wychowanka, 
została powołana do kadry 
przez Polski Związek Lekkiej 
Atletyki w konkurencji 4x100m 
i zatwierdzona na igrzyska do 
Tokio przez Polski Komitet Olim-
pijski. Warto dodać, że PZLA, w 
przeciwieństwie do innych kra-
jowych związków (kolarstwo, 
pływanie) zdążył dokonać sto-
sownej korekty w składzie i zło-
żyć je w światowych organiza-
cjach - MKOL i IAAF.

Ostatnie przygotowania 
do igrzysk

Tuż po ostatecznym zamknię-
ciu składu sztafety sprin-
terki przebywały na obozie w 
Ośrodku Przygotowań Olimpij-
skich w Cetniewie,  szlifując 
formę do Tokio pod okiem tre-
nera kadry Jacka Lewandow-
skiego, na co dzień trenera klu-
bowego Zawiszy Bydgoszcz. 16. 
lipca b.r. Paulina złożyła wraz z 
cała ekipą lekkoatletów ślubo-
wanie olimpijskie w Warsza-
wie. Dzień później wyleciała do 
Japonii.  Obóz aklimatyzacyjny  
zaczynał się 18. lipca i trwał 10 
dni w miejscowości Zao Boda-
ira w prefekturze Kaminojama. 
- Na obozie skupiać będziemy 
się głównie na ćwiczeniu zmian 
sztafetowych. Nie będzie indy-
widualnych jednostek treningo-
wych, wszystko będziemy robić 
jako team 4x100m – mówiła 
przed wyjazdem Paluch. 26. 
lipca ekipa przyjechała do wioski 
olimpijskiej, w której pozostała 
do zakończenia igrzysk. 

Olimpijski start
W Tokio, w rywalizacji sztafet 

4x100m, wystąpiło 16 repre-
zentacji krajowych, wyłonio-
nych na podstawie osiągniętych 
wcześniej wyników i rankingu 
olimpijskiego. Eliminacje odbyły 
się 5. sierpnia, około godz 3:00 
czasu polskiego.  Polki wystar-
towały w II biegu, mając za 
przeciwniczki sztafety Nigerii,  
Szwajcarii, Niemiec, Chin, Bra-
zylii, Danii i Trynidadu Tobago. 
Niemalże do ostatniej chwili nie 
znaliśmy składu. Ostatecznie  
z 6 zawodniczek polskiego 
teamu pobiegły, wg kolejności 
zmian: Marika Popowicz-Dra-
pała, Klaudia Adamek, Paulina 
Paluch i Pia Skrzyszowska.  
Uzyskały najlepszy w sezonie 
czas 43,09 sek. co pozwoliło 
na zajęcie 4. miejsca w serii. 
Uległy Niemkom, Szwajcarkom  
i Chinkom. Jednak w biegu  

z trenerem klubowym AzS AWF Warszawa - Jackiem zamecznikiem.•

z pierwszym trenerem Krystianem Kilarem podczas Mistrzostw 
Polski w sztafecie 4x100.

•
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I aż 6 sztafet pobiegło szybciej 
i Polki sklasyfikowano na 10. 
miejscu. Do awansu do finału 
zabrakło 0,27sek. Mimo  prze-
ciętnych zmian, Polki na mecie 
były zadowolone z osiągniętego 
czasu. Przed kamerami mówiły 
z optymizmem, że są młodym, 
perspektywicznym zespołem i 
zebrały w Japonii sporo doświad-
czenia. Dodajmy, że poza Popo-
wicz- Drapałą, dla której to były 
ostatnie igrzyska, średnia wieku 
pozostałych pięciu dziewczyn 
to niewiele ponad 21 lat. – To 
naprawdę dobry wynik, bo jesz-
cze nie biegałyśmy w takim 
składzie. Ja dołączyłam jako 
nowa. Był w związku z tym lekki 
stres, niewiadoma, ale trener to 

poskładał niczym puzzle. Zabra-
kło do finału, ale myślę, że nie 
mamy powodu do smutku, tylko 
raczej do radości, bo jesteśmy 
na igrzyskach – powiedziała dla 
Eurosportu Paulina. Wcześniej, 
trener Lewandowski ocenił 
naszą krajankę jako jedną z naj-
lepszych w Polsce zawodniczek 
biegających po łuku.

„uwięzieni” 
w wiosce olimpijskiej

Czas pandemii spowodował, 
że sportowcy nie mieli możli-
wości wydostania się z wioski 
olimpijskiej. - Plany turystyczne 
zwiedzania  Tokio trzeba było 
odłożyć. Testy covidowe, stałe 
kontrole przemieszczania się 

- to codzienność. Jedyna moż-
liwość wyjazdu  na areny spor-
towe to konieczność  odbycia 
treningu lub chęć dopingowania 
kolegów i koleżanek. Gorąco 
było  na trybunach w naszej eki-
pie, gdy polskie sztafety biegły 
po medale, rzucała oszczepem  
Marysia Andrejczyk – wspomina 
nasza reprezentantka. 

Poolimpijskie plany
- Nie zakończyłam jeszcze 

sezonu – powiedziała Paulina. po 
powrocie z Tokio – Już w najbliż-
szym czasie mam zaplanowany 
start w Szczecinie w 4. Memo-
riale Wiesława Maniaka. Otrzy-
małyśmy także zaproszenie do 
Lozanny jako sztafeta 4x100m 
do startu w Diamentowej Lidze 
pod koniec sierpnia. We wrze-
śniu, być może, wystartuję  
w Memoriale Kamili Skolimow-
skiej w   Chorzowie  i na pewno 
w Drużynowych Mistrzostwach 
Polski w Lublinie. A później roz-

trenowanie, studia, czas na pisa-
nie pracy magisterskiej i powrót 
do treningów i startów w hali. 
Nudzić się nie będę –śmiała się 
nasza olimpijka. 

Pierwsza lekkoatletka
z okręgu

W dotychczasowej historii na 
igrzyskach olimpijskich wystą-
piło niewielu reprezentantów 
wywodzących się z regionu 
radomskiego lub reprezentują-
cych lokalne kluby sportowe. 
Byli to: bokser Kazimierz Paź-
dzior z radomskiej Broni – złoty 
medalista z Rzymu (1960), kola-
rze: Kazimierz Jasiński z Rado-
miaka, który ścigał się na szosie 
w Meksyku (1968) i Andrzej 
Michalak z Broni, który wystąpił  
na torze kolarskim  w Moskwie 
(1980), tenisiści stołowi Euro-
mirexu Radom Piotr Skierski  
i Leszek Kucharski rywalizujący 
w Barcelonie (1992), zdobywca 
złotego medalu w zapasach w 
stylu klasycznym w Atlancie 
(1996) Włodzimierz Zawadzki 
– wychowanek Orła Wierzbica.  
W Atlancie wystąpili jeszcze 
siatkarz Czarnych Radom Robert 
Prygiel  oraz kajakarze górscy 
Gerlacha Drzewica Krzysztof 
Kołomański i Michał Staniszew-
ski. Do Sydney(2000) pojechała 
łuczniczka radomskiego Sokoła 
Anna Łęcka i była ostatnią 
olimpijką z regionu. Nominacja 
Pauliny Paluch na igrzyska jest 
pierwszym powołaniem lekko-
atletki z regionu w historii pol-
skiego olimpizmu.  Niezależnie 
od tego, czy wystąpi bezpośred-
nio na bieżni na kolejnej wielkiej 
imprezie, czy pozostanie jej kibi-
cowanie koleżankom z teamu, 
to jest jej wielkie osiągnięcie  
i sportowa przygoda życia. 

Krystian Kilar

trener lewandowski ocenił 
naszą krajankę jako jedną 
z najlepszych w Polsce 
zawodniczek biegających  
po łuku.

•

Nie ma to jak wspólny trening z siostrą Justyną. •

Reprezentacja olimpijska w sztafecie 4x100m. 
Od lewej Marika Popowicz – Drapała, Paulina Guzowska, Klaudia 
Adamek, Pia Skrzyszowska, Paulina Paluch i Marlena Gola oraz 
trener kadry Jacek lewandowski.

•
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Nasi w innych klubach
Zloty medal wywalczyły na 

Mistrzostwach Polski Seniorów 
w Poznaniu wychowanki ULKS 
Jedlińsk - siostry Justyna i Pau-
lina Paluch. Wraz z Adą Kołodziej 
i Anną Gryc tworzyły klubową 
sztafetę AZS AWF Warszawa 
na dystansie 4x100m. To drugi 
złoty medal w kategorii senio-
rów osiągnięty w bieżącym roku 
przez siostry Paluch. Indywidu-
alnie Paulina Paluch była tuż 
za podium, zajmując 4.lokatę. 
Anna Rędzia – nasza krajanka  
z Woli Bierwieckiej zdobyła klu-
bowe wicemistrzostwo Polski w 
ekstralidze kobiet w piłce noż-
nej. Reprezentująca ULKS SMS 
Łódź Rędzia uczestniczyła także  
w finałowym spotkaniu Pucharu 
Polski ulegając Mistrzowi Polski 
Czarnym Sosnowiec. 

Karolina Gołda - tenisistka 
ziemna reprezentująca Akade-
mię Tenisową Masters Radom, 
grając w parze z Hanną Telżyń-

ską z Warszawy, zdobyła brą-
zowy medal w grze podwój-
nej Mistrzostw Polski  U16  
w Szczecinie. Wygrały dwie gry 
- z parami ze Śląska i Poznania 
po 2:0. W półfinale minimal-
nie uległy deblowi z Grodziska 
Mazowieckiego 0:2 (6:7, 5:7).  
W turnieju indywidualnym, 
grając w I rundzie, przegrała z 
wyżej rozstawioną Sonią Pie-
czyńską z Grunwaldu Poznań, 
nie kwalifikując się do czoło-
wej 16-ki. Wcześniej Karolina 
zdobyła także medale podczas 
Ogólnopolskich Turniejów Kla-
syfikacyjnych w Grodzisku  
Mazowieckim i Chorzowie. 

W finale Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w lekkiej 
atletyce (U18) wystąpiła Julia 
Stańczyk, która od tego sezonu 
reprezentuje barwy RLTL Optima 
Radom. Wychowanka ULKS 
Jedlińsk w rzucie oszczepem 
zajęła 15. miejsce. Dodajmy, że 
będąc o rok młodszą, w gronie 
rówieśniczek była piąta.

Oszczepniczka 
w gronie laureatów

W Radomiu odbyła się XII 
Powiatowa Gala Mistrzów 
Sportu Powiatu Radomskiego. 
Podsumowano osiągnięcia spor-
towców za rok 2020. W kate-
gorii powyżej lat 15 laureatką 
za zajęcie III miejsca została 
Julia Stańczyk – oszczepniczka 
ULKS Jedlińsk, uczestniczka 
mistrzostw Polski Młodzików, 
medalistka mistrzostw woje-
wództwa, czołowa zawodniczka 

makroregionu. Julka odebrała 
nagrody w postaci sprzętu spor-
towego, bonu wartości 500 PLN 
i okolicznościową statuetkę. 
Nominowani w tej kategorii byli 
jeszcze Bartłomiej Kowalczyk, 
Gabriel Chojnacki, Aleksandra 
Roguś i Magdalena Śmiechow-
ska – medaliści z ZSP w Jedlińsku 
w sztafetowych biegach prze-
łajowych na szczeblu okręgu 
radomskiego (dawnego woje-
wództwa). W młodszej kategorii, 
obejmujących sportowców do 
lat 15 wyróżniony został Wiktor 
Stompór, a nominowanymi byli 
Miłosz Jesionek, Filip Strzelczyk, 
Karina Bartnik, (wszyscy lek-
koatleci ZSP Jedlińsk) oraz Jan 
Owczarek – szczególnie wyróż-
niający się piłkarz nożny GKS 
Drogowiec, reprezentant okręgu 
w grupie do lat 10. W gronie tre-
nerów pamiątkową statuetką 
uhonorowano Bogdana Religę 
– szkoleniowca tenisistów sto-
łowych ULKS Viktoria Jedlińsk. 
Wszyscy wymienieni otrzymali  
dyplomy i sprzęt sportowy  
z logo powiatu radomskiego. 

Pyrrusowa wygrana
Siatkarze Radmotu, po zajęciu 

drugiej lokaty w swojej grupie, 
zmierzyli się w walce o awans 
do III ligi z rezerwami KPS Sie-
dlce, które w swojej grupie 
wywalczyły trzecią lokatę. Ten 
dwumecz był półfinałem roz-
grywanego systemu play- off. 
Zgodnie z regulaminem, pierw-
sze spotkanie odbyło się w Sie-
dlcach. Mimo wyrównanego spo-
tkania lepsi okazali się gospo-
darze, wygrywając 3:1 (25:21, 
25:21, 23:25, 25:22). Jedlińsz-
czanie mogli pokusić się o lep-
szy wynik, ale niestety, w waż-
nych momentach, szwankowała 
zagrywka. W całym spotkaniu 
Radmot popsuł ponad 20 serwi-

sów. W rewanżu, chcąc wywal-
czyć awans do kolejnej rundy 
nasza drużyna musiała wygrać 
3:0 lub 3:1 i potem rozstrzygnąć 
na swoją korzyść „złoty  set.”  
Początek meczu to wyraźna 
przewaga Jedlińska. KPS wpraw-
dzie trochę podgonił wynik, ale 
ostatecznie set dla Radmotu 
25:20. Set drugi był kluczowy 
dla końcowego rezultatu. Oba 
zespoły miały swoje szanse 
na zakończenie tej partii. Ciut 
więcej szczęścia było po stro-
nie gości, którzy wygrali 28:26. 
Trzeci set bezproblemowy dla 
SPS-u 25:13. Wydawało się, 
że czwarta partia padnie także 
łupem gospodarzy, którzy objęli 
prowadzenie. Siedlczanie nie 
złożyli  jednak broni i walczyli 
z wielką konsekwencją o każdą 
piłkę.  Ambicja opłaciła się. Set 
zakończył się identycznie jak w 
drugiej partii - 26:28 dla KPS, 
który tym samym zdobył duży 
punkt w dwumeczu. Goście, 
w tym momencie, odtańczyli 
taniec radości. W piątej odsło-
nie trenerzy wpuścili na parkiet 
rezerwy. Zakończyła się ona 
wygraną Radmotu 15:7 i meczu 
3:2 Niestety, w dwumeczu lep-
sza  okazała się  ekipa Siedlec 
4:2 i awansowała do finału play
-off. W nim zagra z siatkarzami 
z Ostrołęki. Zwycięzca zostanie 
wyłoniony po wygraniu dwóch 
spotkań. Natomiast siatkarzom 
i kadrze trenerskiej SPS Radmot 
Jedlińsk dziękujemy za zaanga-
żowanie i walkę w całym, trud-
nym i przerywanym lockdow-
nem sezonie. 

Return za silny
Tenisiści stołowi ULKS Vik-

toria Jedlińsk nie zdołali awan-
sować do IV ligi. W barażowych 
spotkaniach z Returnem Pia-
seczno ulegli dwukrotnie 2:8. 

Julia Stańczyk, pierwsza z lewej, lauretka Gali Mistrzów Sportu 
wraz z honorowym gościem Janem tomaszewskim, utytułowanym 
bramkarzem Reprezentacji Polski w piłce nożnej.

•

Sztafeta 4x100 m, AzS AWF Warszawa - Mistrz Polski2021.
Od lewej: Anna Gryc, Ada Kołodziej, Paulina i Justyna Paluch. 

•

Ssukcesy na arenie krajowej odnoszone przez 
naszych wychowanków w innych klubach, 

posezonowe reminiscencje drużyn ligowych  
i plany na nowy rok rozgrywkowy, Julia Stańczyk laure-
atką X Powiatowej Gali Sportu, wojewódzkie występy 
uczniów w biegach przełajowych i tenisie stołowym.

SPORt

Karolina Gołda, z brązowym 
medalem Mistrzostw Polski 
kadetek w deblu.

•
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Wszystkie punkty dla Jedlińska 
wywalczył grający szkolenio-
wiec zespołu Bogdan Religa. 
Wprawdzie niektóre pojedynki 
kończyły się urwaniem setów, 
ale to nie wystarczyło do wygra-
nia kolejnych gier.  W nowym 
sezonie w składzie osobowym 
Viktorii nie zajdą istotne zmiany. 
– Planujemy połączenie drużyny 
seniorskiej i młodzieżowej. 
Troje zawodników drużyny mło-
dzieżowej rozpocznie naukę w 
szkole średniej i trudno powie-
dzieć czy zechcą i potrafią pogo-
dzić obowiązki uczniowskie  z 
systematycznymi zajęciami 
sportowymi oraz wyjazdami 
na mecze. Poza tym, jeszcze 
nie wszyscy starsi zawodnicy 
zadeklarowali chęć  kontynuacji 
grania w zespole. – powiedział  
szkoleniowiec drużyny.

Piłkarze Drogowca 
na podium ligi okręgowej.  
Futboliści Drogowca miniony 

sezon zakończyli na trzecim 
miejscu. Zdobyli 65 pkt. odno-
sząc 20 zwycięstw, 5 remisów  
i 9 porażek.  Strzelili 89 bra-
mek, stracili 49. Wygrała dru-
żyna Energii Kozienice z 76 pkt, 
drugi był LKS Promna 71 pkt. 
Szkoda szczególnie wysokich 
przegranych (1:5 i 2:5) z Powi-
ślanką Lipsko - drużyną, która 
„nie pasuje” naszym piłkarzom. 
Możliwości zespołu są spore 
o czym świadczy chociażby 
wygrana 2;1 ze zwycięzcą ligi i 
to na jego boisku. Dlatego też,  
w nowym sezonie…

…Drogowiec Jedlińsk mierzy 
w najwyższe cele

W drużynie zaszły dość 
istotne, choć nie rewolucyjne 
zmiany. Przede wszystkim jest 

nowy trener – Marcin Sikor-
ski, przed którym zarząd klubu 
postawił cel – awans do wyższej 
klasy rozgrywek. Sikorski był już 
trenerem zespołów czwartoli-
gowych – LKS-u Promna, Oskara 
Przysucha, a ostatnio Zamłynia 
Radom. Co ważne, posiada licen-
cję trenerską UEFA A, uprawnia-
jącą do prowadzenia nawet ekip 
drugoligowych. 

Zaszły też zmiany w kadrze 
zespołu.  Dariusz Mortka, który 
pełnił dotychczas rolę szkole-
niowca zostaje w drużynie jako 
piłkarz. Maksym Kobylarczyk 
zdecydował się zakończyć długo-
letnią karierę, Jakub Miałkowski 
przeprowadził się do Warszawy 
i gra w IV lidze, w KS Raszyn, 
Kacper Michalski zdecydował 
się na odejście do Młodzika 
Radom, a Kamil Płaskociński 
został grającym trenerem Ska-
ryszewianki. Z piłkarzy, którzy 
ostatnio mniej grali, Sebastian 
Wcibisz i Bartosz Górka „wylądo-
wali” w Akcji Jastrzębia, Damian 
Żarłok wybrał Zodiaka Sucha,  
a Dominik Woźniak nie poja-
wił się na treningach. Zresztą 

śmiało można stwierdzić, że 
Akcja Jastrzębia stała się nie-
mal filią Drogowca, bo oprócz 
wspomnianych, wypożyczeni 
zostali juniorzy: Kacper Wojcie-
chowski, Jerzy Kozyra, Hubert 
Zegarek I Filip Wojciechow-
ski, a wciąż gra wychowanek 
jedlińskiego klubu – Jakub Czyż.  
W tej sytuacji Drogowiec posta-
rał się o solidne wzmocnienia. 
Do kadry dołączyli trzej środkowi 
pomocnicy Zamłynia Radom – 
Dominik Woźniak (zbieżność 
nazwisk przypadkowa), Mateusz 
Midziołek i Kacper Nowocień, 
którzy stanowili trzon czwarto-
ligowej drużyny. Przyszedł też 
Filip Lech, grający przez ostat-
nie pół roku w Oronce Oroń-
sko, ale wcześniej w Oskarze  
Przysucha i Zamłyniu Radom 
oraz Kacper Wnuk z Prochu 
Pionki, który niegdyś występo-
wał na trzecioligowych boiskach 
w Radomiaku. Ponadto na stałe 
dołączyło dwóch obiecujących 
juniorów Drogowca – Mateusz 
Kołodziejczyk i Przemysław 
Maj. Powstała w ten sposób 
swoista mieszanka rutyny  

z młodością,  tak, by obrany kie-
runek budowy zespołu został 
zachowany. W ekipie z Jedlińska 
jest dziesięciu wychowanków  
i aż ośmiu młodzieżowców. Czy 
wspomniana mieszanka okaże 
się wybuchowa przekonamy 
się już wkrótce. W każdym razie 
stawka zespołów w Tymex 
Lidze Okręgowej jest niezwykle 
wyrównana, bo z IV ligi spadły 
mocne ekipy: Prochu Pionki, 
KS Warka, Mazowsza Grójec  
i Radomiaka II Radom, a przecież 
KS Promna, Powiślanka Lipsko, 
Gryf Policzna, czy Jodła Jedlnia
-Letnisko też zgłaszają aspira-
cje do walki o czołowe lokaty. 
Pierwszy mecz już 15. sierp-
nia w Nowym Mieście. Tydzień 
później GKS podejmie Jodłę.   
Będzie ciekawie!

W nowym sezonie kadrę 
zespołu tworzą - bramkarze: 
Pape Amadou Samb, Dawid 
Król; obrońcy: Paweł Golec, 
Kacper Nowakowski, Dariusz 
Mortka, Adrian Kobza, Marcel 
Rabiański, Filip Lech; pomoc-
nicy: Piotr Dobosz, Mykola Khar-
chuk, Ernest Pawelec, Dominik 
Woźniak, Mateusz Midziołek, 
Kacper Nowocień, Michał Rdza-
nek, Kacper Kacprzak, Mateusz 
Kołodziejczyk, Przemysław Maj; 
napastnicy: Bartłomiej Zenik, 
Kacper Wnuk.

z aren młodzieżowych
Rewelacyjnie zaprezentowali 

się uczniowie ZSP w Jedlińsku 
trenujący tenis stołowy w tur-
niejach o Mistrzostwo Mazowsza 
Skrzatów i Żaków. W kategorii 
żaczek (r. 2010 i mł.) w turnieju 
eliminacyjnym do mistrzostw 
Polski wystąpiła Nikola Belica, 
która należała do faworytek 
tego turnieju i nie zawiodła. 
Wygrała po 3:0 z rywalkami ze 
Spójni Warszawa, Olimpijczyka 
Jeżewo i STS-u Rebel. W decy-
dującym o pierwszym miej-
scu spotkaniu pokonała Annę 
Łoniewską – Gałek ze Spójni 
3:1 i zapewniła sobie awans 
na Mistrzostwa Polski Żaków, 
które odbędą się w ostatnich 
dnia maja w Ostródzie. Konty-
nuując  turniej, którego stawką 
było Mistrzostwo Mazowsza 
ponownie pokonała Łoniew-
ską - Gałek, tym razem 3:0.  
W finale uległa Oliwii Wiencek  
z Piaseczna 2:3, mając w decydu-
jącym secie dwie piłki meczowe. 
Ostatecznie seta do 13 wygrała 
Wiencek. Srebrny medal i tytuł  Seniorzy Drogowca Jedlińsk. •

Mimo wygranej 3:2 z KPS Siedlce, nie udało się awansować 
drużynie RADMOtu do 3. ligi.

•
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wicemistrzyni Mazowsza dla 
Nikoli. Drugi medal, tym razem 
brązowy, wywalczyła Belica w 
konkurencji debla, grając w parze 
z Zuzanną Grosiecką z Pałacu 
Młodzieży Warszawa. Dodajmy, 
że Nikola trenuje w IKTS Broń 
Radom pod okiem Artura Kality i 
Benedykta Mąkosy. Sensacyjnie 
wypadli uczniowie klasy drugiej.  
Alicja Auguściak i Maksymilian 
Wydra w najmłodszej kategorii 
skrzatów. Oboje wystartowali 
po raz pierwszy w turnieju rangi 
mistrzostw województwa. Ala, 
po wygraniu trzech gier, dotarła 
aż do półfinału, w którym ule-
gła turniejowej jedynce - Zofii 
Kałuskiej ze Spójni 1:3. W meczu  
o trzecią lokatę pokonała, po 
zaciętym meczu, Martynę 
Zarzycką z Lupusa Kabaty 3:2 
i zdobyła brązowy medal. Maks 
losował gorzej i w pierwszym 
pojedynku uległ reprezentan-
towi Returnu Piaseczno. Póź-
niej miał wolny los i wygrał 
kolejne dwa pojedynki, co 
pozwoliło zająć miejsca 9-12 
w gronie 29 zawodników. 
Natomiast w 66. finale woje-
wódzkim Memoriału Redak-
tora Janusza Strzałkowskiego  
w Warszawie. W gronie pod-
opiecznych Bogdana Religi 
szczególnie wyróżnili się chłopcy 
starsi Mikołaj Trzebieniak i Filip 
Brzyski. Mikołaj po trzech wygra-
nych dotarł do finału, w którym 
uległ Igorowi Maciejewskiemu 
z Wiciejowa.0:3.Z kolei, Filip 
w pierwszym pojedynku prze-
grał. Potem grał już dużo lepiej. 
Wygrał trzy kolejne spotkania  
i w meczu o trzecie miejsce 
zmierzył się z Mateuszem 
Zdolińskim z Pogoni Siedlce. 

Mimo prowadzenia rywala 2:1 
kolejne sety wygrywa Brzyskii 
cały mecz 3:2. A zatem, srebrny 
medal dla Mikołaja, brązowy dla 
Filipa. Wśród dziewcząt star-
szych Gabrysia Serafin przegrała 
dwa pojedynki, potem miała 
wolny los i uplasowała się na 
miejscach 7-8. To nie koniec suk-
cesów naszych uczniów. W bar-
wach radomskiej Broni wystąpili 
Nikola Belica i Jan Ziółek. Nikola, 
wśród najmłodszych dziewcząt,  
była zaliczana do faworytek. 
Bez problemu dotarła do finału, 
w którym uległa 1:3 swojej 
stałej rywalce Oliwii Wiencek 
z Piaseczna. Srebrny medal  
i trzecie podium uczniów ZSP 
Jedlińsk. Janek Ziółek, odnosząc 
dwa zwycięstwa i dwie porażki 
uplasował się na pozycjach 7-8. 
Jesteśmy przekonani, że po tych 
sukcesach podopieczni Bogdana 
Religi nie powiedzieli ostatniego 

słowa. Ale na kolejne starty 
musimy poczekać do przyszłego 
sezonu, który rozpocznie się  
we wrześniu.

Biegiem - pamięci Ireny 
Szewińskiej

W Pułtusku odbyła się XVIII 
edycja Międzynarodowych Bie-
gów Przełajowych im. Ireny 
Szewińskiej. Sportsmenka 
wszechczasów, siedmiokrotna 
medalistka olimpijska, patrono-
wała tej imprezie od początku 
jej powstania. Po ubiegłorocz-
nej śmierci Pani Ireny, gościem 
honorowym zawodów był  jej 
mąż  Janusz Szewiński. W impre-
zie wzięło udział ponad 40 szkół, 
w tym reprezentacje z Węgier, 
Ukrainy i Litwy. W tym gro-
nie, udanie zaprezentowała się 
19-osobowa grupa uczniów ZSP 
Jedlińsk. W każdym biegu rywa-
lizowało około 60 uczestników. 

Na szczególną pochwałę zasłu-
gują uczniowie klasy Ia sporto-
wej. Występując po raz pierwszy 
w takiej imprezie i rywalizując 
z uczniami o rok starszymi, nie 
przestraszyli się i wywalczyli 
wysokie miejsca. Karol Pluta był 
szósty, Jędrzej Machniak dzie-
siąty, Antek Kowalczyk  siedem-
nasty. Z ich koleżanek najlepiej 
spisała się Zuzia Jarosińska, która 
przybiegła na metę dziesiąta, 
Lila Dębniak osiemnasta, Kalina 
Jamioł dwudziesta druga. W gro-
nie czwartoklasistek brązowy 
medal, za zajęcie trzeciego miej-
sca, otrzymała Kamila Mortka. 
Nikola Żaczek uplasowała się na 
13.miejscu. W biegu klas szó-
stych i piątych obiecująco zapre-
zentowały się  piątoklasistki, 
które wpadały na metę niemalże 
jedna po drugiej. Julka Mazur na 
6. miejscu, Wiktoria Baran 7., 
Sandra Gos 10., Magda Żarłok 12.  
i Emilka Korzeniowska na 14. miej-
scu. Bieg najstarszych dziewcząt  
z 14. lokatą zakończyła Zuzanna 
Bielecka. Na miejscach 24. i 25. 
sklasyfikowano Magdę Śmie-
chowską i Wiktorię Sobień. 
Wyniki te pozwoliły zająć  
w łącznej punktacji drużynowej 
trzecie miejsce. Dodajmy, że 
pamiątkowy puchar dla najmłod-
szej uczestniczki, z rąk olimpijki, 
łuczniczki Iwony Drukarz- Dzię-
cioł, odebrała Zuzia Jarosińska. 
W gronie naszych uczniów nie-
punktujących drużynowo (miej-
sca poza czołową trzydziestką) 
wystąpili pierwszoklasiści 
Szymon Kowalski, Lena Trze-
bieniak oraz czwartoklasistka  
Ala Warchoł.

Krystian Kilar, 
Grzegorz Stępień

Najmłodsi uczestnicy XVIII edycji Międzynarodowych Biegów 
Przełajowych im. Ireny Szewińskiej z I klasy sportowej zSP Jedlińsk.

•

Mikołaj trzebieniak i Filip Brzyski na podium Memoriału Redaktora 
Janusza Strzałkowskiego w Warszawie.

• Nikola Belica, (z lewej) jedna z faworytek turnieju o Mistrzostwo 
Mazowsza, nie zawiodła zdobywając srebrny medal indywidualnie 
oraz brązowy z deblu z zuzanną Grosiecką.

•
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