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Szanowni Państwo
W lutym br. ukazała się
książka autorstwa dr Sebastiana Piątkowskiego pt. „Jedlińsk.
Monograﬁa historyczna miejscowości i jej okolic”. Jest to
pierwsze tak obszerne opracowanie omawiające historię
Jedlińska i okolic. Informacje

zawarte w monograﬁi autor czerpał z dostępnych
źródeł archiwalnych. Szereg ciekawych tematów
z historii naszego regionu
zostało w opracowaniu tylko zasygnalizowane bądź
opisane bardzo pobieżnie.
Z uwagi na znaczny obszar i bardzo szerokie ramy czasowe opracowania
ze względów technicznych
wielu zagadnieniom nie
można było poświęcić więcej miejsca. Mam nadzieję, że
książka ta zainspiruje i skłoni
wielu czytelników do poszukiwania informacji o dziejach
własnej rodziny i całej naszej
małej ojczyzny, które uzupełnią i poszerzą zawarte w mono-

graﬁi dane i być może pozwolą
w przyszłości wydać kolejne
opracowania dokumentujące
naszą historię.
Prawdziwą skarbnicą wiedzy
o naszym terenie z okresu XVI-XIX wieku są kroniki, pisma,
artykuły prasowe naszego rodaka ks. Jana Kloczkowskiego. To
dzięki tej wielkiej pasji księdza
wiemy tak wiele o naszej przeszłości. W czerwcu tego roku
będziemy obchodzić okrągłą,
dwusetną rocznicę Jego urodzin.
Tradycyjnie informuję Państwa również o prowadzonych
na terenie gminy inwestycjach.
Wraz z nastaniem wiosny
są kontynuowane prace przy
budowie sali gimnastycznej

w Jedlance i budowie kanalizacji w Woli Gutowskiej. Sprzyjająca pogoda pozwoli nam także
na rozpoczęcie kolejnych inwestycji tj. budowa kanalizacji sanitarnej w Piasecznie, Centrum
Kultury w Mokrosęku, wymianę instalacji c-o w Publicznej
Szkole Podstawowej w Jedlińsku, budowę i modernizację
dróg w: Urbanowie, Klwatach,
Piastowie, Jedlance, Jedlińsku,
Wierzchowinach i Bożej Woli.
Sukcesywnie przygotowujemy
również dokumentacje techniczne oraz stronę formalno-prawną zadań ujętych w budżecie gminy na rok bieżący
i lata kolejne.
Wojciech Walczak
Wójt Gmny

Państwu Annie i Władysławowi Malinowskim z Jedlińska
serdecznie dziękujemy za piękne choinki, które zdobiły w tym roku nasz Rynek
oraz plac przy Ośrodku Zdrowia we Wsoli.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2012

J

uż kolejny raz młodzież
wraz z wychowawcami
kwestowała w jubileuszowym
XX Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy .
W tym roku szkolnym wolontariuszami byli: Jeromin
Ewa, Woźniak Daniel, Piórkowski Adam, Kalbarczyk
Kinga uczniowie klasy 3a;
Kubaszewska Martyna, Ciecieląg Marlena, Łyczak Joanna
uczniowie klasy 3b; Makulski
Łukasz, Malinowska Magdalena, Czapla Magdalena uczniowie klasy 3c; Sobień Katarzyna, Domagalski Jakub, Wąso-

wicz Joanna uczniowie klasy
3d; Imiołek Damian, Chudzik
Paulina uczniowie klasy 3e i
wychowawcy pani Renata Walerczak, pani Danuta Ulman,
pani Marta Powęska
Okoń, pan Wójcik
Roman, pan Okoń
Grzegorz.
Nad bezpieczeństwem wolontariuszy
czuwali policjanci z
Posterunku Policji w
Jedlińsku, a słodkie ciasteczka z piekarni „EXPUCH” w
Jedlińsku poprawiały nastrój.
DARCZYŃCOM WIELKIE

PODZIĘKOWANIA.
Kwesta odbywała się po
mszach św. przed kościołami
w Jankowicach, Jedlińsku, Lisowie i Jedlance. Jak każdego
roku naszej zbiórce
przyświecało motto
„NIE CZEKAJ AŻ
BĘDZIESZ MIAŁ
DUŻO , MOŻESZ
PODZIELIĆ SIĘ
ODROBINĄ”
Tak naprawdę
było, kiedy jeden wolontariuszy otrzymał od darczyńcy
słoik z monetami.

Rekordowe kwoty w puszkach to: 753,03 zł, 676,62 zł,
592,58 zł.
Łączna kwota z kwesty to
6651,74 zł.
W poszczególnych wsiach zebrano:
Jedlińsk, Jedlanka 3584,35 zł
Jankowice1430,47 zł
Lisów 1636,92 zł
WSZYSTKIM OFIARODAWCOM I DARCZYŃCOM WIELKIE SERDUSZKOWE PODZIEKOWANIA.

Wieczór poetycki z Eliksirem w Bierwcach

dniu 10 marca 2012r.
W
w PSP w Bierwcach
odbył się wieczór poetycki

z okazji Dnia Kobiet.
Spotkanie odbyło się w ramach inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce
i okolic wspólnie z LGD „Razem dla Radomki” zatytułowanej Spotkania z Kulturą,
której celem jest organizacja
wydarzeń kulturalnych, spotkań z artystami, promocja
sztuki w małych miejscowościach na obszarach wiejskich.
W sobotni wieczór zaprezentowana została poezja
w wykonaniu radomskiej
grupy poetyckiej „Eliksir” pt.
„Wiosna – Kobieta – Miłość”.
Grupa działa przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Radomskiej pod
przewodnictwem Andrzeja
Mędrzyckiego przy muzyce
Roberta Grudnia.
W spotkaniu wzięli licznie
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udział mieszkańcy Bierwiec,
Jeziorna, Kruszyny oraz okolicznych miejscowości. Obecny był również Wójt Gminy
Wojciech Walczak, Przewodniczący Rady Waldemar Sulisz, Skarbnik Gminy Ilona
Starzyńska, dyr naszej szkoły
Joanna Mazur i dyr Publicznego Przedszkola w Jedlińsku
Teresa Walczak.
Wspaniała atmosfera jaka
towarzyszyła nam tego wieczoru pozwoliła na chwilę
oderwać się od obowiązków
dnia codziennego i choć przez
chwilę poczuć się jak w teatrze.
Doceniając ogrom prac
włożonych w przygotowanie
spotkania i wszelką okazaną mi pomoc przy realizacji
tego przedsięwzięcia pragnę
serdecznie wszystkim podziękować i zaprosić na kolejne
spotkania z tego cyklu.
Ewa Oﬁara

Koordynator akcji:
Politowska Jolanta

W

Koncert kolęd i pastorałek

dniu 21.01.2012 r,,
w świetlicy wiejskiej w Lisowie w obecności Wójta Gminy Jedlińsk
W. Walczaka, Sekretarza Gminy
Kowala W. Ćwieka, Proboszcza
paraﬁi Lisów ks. C. Sobolewskiego, radnego Piaseczna i Lisowa M. Jańca oraz mieszkańców Piaseczna i Lisowa odbył
się koncert kolęd i pastorałek
do wykonania których Sołtys
Piaseczna M. Janiec zaprosił
zespół ,,Batodziejaki” z Bartodziejów gm. Jastrzębia i członków stowarzyszenia ,,Nadzieja”
z Jedlanki. Zebrani obejrzeli

widowisko muzyczne pt. ,,Kolędy stare i nowe’’ w wykonaniu
dzieci w wieku szkolnym i ,,Klubu Seniora” z Bartodziejów.
Drugą częścią tego spotkania
były występy z okazji przypadających w tych dniach Święta
Babci i Dziadka. Oprócz wierszy i skeczy zespoły wykonały
tańce takie jak polonez, kujawiak, oberek oraz śpiewy, przyśpiewki ludowe przy akompaniamencie kapeli Wacława
Imiołka. Był także poczęstunek
dla zespołów i uczestników
spotkania i ludzi dobrej woli.
Na zakończenie zebrani odśpie-

wali utwór: ,,Bo wszyscy Polacy
itd. Zebrani dziękowali organizatorowi tego przedsięwzięcia.
Jest takie powiedzenie: ,,Sołtys wiele może, gdy mu wieś

dopomoże” a ja powiem tak:
,,Sołtys lub radny o wiele więcej
mogą, gdy im inni dopomogą”.
Marek Janiec

Fundusze unijne dla przedsiębiorców, rolników, samorządów,
organizacji pozarządowych, instytucji kultury.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu
Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie:
• Działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
(limit środków 265 099,17 zł)
• Działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit środków 675 000,00 zł)
• Działania: Odnowa i Rozwój Wsi (limit środków 1 339 148,00 zł)
• Działania: Małe projekty (limit środków 112 933,14 zł )
Nabory wniosków skierowane są m.in. do osób które chcą rozpocząć
działalność gospodarczą, dla przedsiębiorców, rolników, samorządów,
organizacji pozarządowych, instytucji kultury z obszaru gmin: Jedlińsk,
Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.
Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się w Radomiu przy ul. Wernera 9/11
w terminie od 30.03.2012 r. do 27.04.2011 r. do godziny 15.00. Informacje nt.
działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępny są
w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.
pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez
Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.
mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.
gov.pl.
LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc
w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są
w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu
w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. 48 38-58-996,
e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.
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marca to data jednoznaczna. Każdy bowiem
doskonale wie, że dzień ten
w całości należy do przedstawicielek płci pięknej obchodzących swoje święto. Jest to dzień
pełen radości i miłych gestów.
Od wielu lat jest on obchodzony również w naszym środowisku. Zgodnie z wieloletnią
tradycją i w tym roku kobiety
z terenu gminy wzięły udział
w Gminnym Dniu Kobiet,
który został zorganizowany z
inicjatywy Pana Wójta Wojciecha Walczaka oraz GCKiKF.
Impreza, na którą przybyło
około 150 kobiet rozpoczęła się od życzeń i kwiatów.
Pan Wójt Wojciech Walczak,
Przewodniczący Rady Gminy
P. W. Sulisz oraz z-ca Wójta
Pan W. Dłużewski wręczyli

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorancką poświęconą tematyce gmin
tworzących Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.
Zakres tematyczny prac nakierunkowany jest na ukazanie
historii tego obszaru, jego kultury, gospodarki a także na wskazanie rozwiązań innowacyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach z terenu LGD.
Nagrody:
1000,00 za najlepszą pracę licencjacką
2000,00 zł za najlepszą pracę magisterską
3000,00 zł za najlepszą pracę doktorancką
W konkursie mogą wziąć udział prace, które zostały
napisane w terminie od 1 czerwca 2011 r.
Termin napływu zgłoszeń upływa 20 listopada 2012 r.
Regulamin konkursu znajduje się
na stronie internetowej Organizatora.
www.razemdlaradomki.pl

DZIEŃ KOBIET

Paniom wiosenne tulipany życząc wszystkiego najlepszego.
Następnie przyszedł czas na
program artystyczny. W tym
roku zostali zaproszeni artyści
z Agencji Artystycznej ,,Roma’’.
Byli to: Michalina Talaśka oraz
Jakub Broniewski, którzy wykonali koncert poezji śpiewanej pod tytułem: „O Miłości”.
Repertuar został stosownie
dobrany i doskonale wpisał się
w klimat Dnia Kobiet. Można
było usłyszeć między innymi
następujące utwory: „Moja
miłość największa”, Michała
Bajora, „Małe tęsknoty”, Krystyny Prońko „Nim zakwitnie
tysiąc róż”, Wandy Warskiej
,,Nezmienność” Anny Marii
Jopek. Utwory muzyczne były
przeplatane opowieścią liryczną o niespełnionej miłości.

Po zakończeniu części artystycznej, Panie zostały zaproszone na słodki poczęstunek
i mogły miło spędzić ze sobą

czas przy dźwiękach muzyki.
Zdjęcia na ostaniej stronie.
Anna Malinowska.

Występ dzieci uczęszczajacych na zajęcia wolkane do GCKiKF
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rzewodniczący
Rady
zwołał sesję na dzień 29
grudnia 2011 r.
Rada podjęła uchwały
w sprawie:
Nr XI/55/2011 uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.
Nr XI/56/2011 Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Jedlińsk na lata 2012-2015,
Nr XI/57/2011 wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2011 r.
Nr XI/58/2011 wprowadzenia
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk
na lata 2011-2014,
Nr XI/59/2011 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat
i odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia
tej umowy,
Nr XI/60/2011 wyrażenia zgody na przedłużenie umowy
dzierżawy nieruchomości.
Projekt Uchwały Budżetowej
na 2012 r. przygotowany został przez Wójta i przedłożony
Zarządzeniem Nr 80/69/2011
z dnia 14 listopada 2011 r.
w
terminie
określonym
w art. 238 ust.1 i 2 ustawy
o ﬁnansach publicznych. Dochody prognozuje się w wysokości 37.934.544 zł, natomiast wydatki w wysokości
37.237.631.89 zł. Planowane
wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących. W
budżecie utworzono rezerwę
ogólną i rezerwę celową. Planowaną nadwyżkę przeznaczono na spłatę zobowiązań
z lat ubiegłych. Rada Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2011r. uchwaliła budżet

Z prac Rady Gminy
gminy Jedlińsk na 2012 r.
Wójt wydał zarządzenia
w sprawach:
-ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP
działających na terenie gminy
oraz ustalenia norm zużycia
urządzeń ratowniczo-gaśniczych znajdujących się w OSP
na terenie gminy,
-przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryﬁkacji danych
ujętych w księgach z dokumentami źródłowymi,
-powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa, materiałów na składzie w Urzędzie Gminy i w jednostkach
podległych UG,
-przeprowadzenia inwentaryzacji,
-powołania Komisji Przetargowej na dostawę oleju napędowego w 2012 r.
-zatwierdzenia Planu wykorzystania gminnego zasobu
nieruchomości na lata 2012-2014,
-powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji przedmiotów nietrwałych i środków
trwałych w OSP Wsola,
-zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Jedlińsk
na nieruchomość będącą własnością osoby ﬁzycznej,
-ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury ﬁzycznej
i sportu w 2012 r.
-powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia

konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury ﬁzycznej i sportu w 2012 r.
-wytycznych Wójta Gminy
Jedlińsk i Planu zasadniczych
przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na 2012 r.
-powołania Zespołu ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu
RP i Senatu RP przeprowadzonych 9 października 2011 r.
-ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury ﬁzycznej
i sportu w 2012 r.
-powołania Komisji Przetargowej na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć dodatkowych w ramach programu
„Indywidualizacja
procesu
nauczania i wychowawcza w
klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy
Jedlińsk”,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę drogi
gminnej Boża Wola-Ksawerów,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę drogi
gminnej Urbanów oraz dwa

zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2012 r.
Stałe Komisje Rady obradowały na posiedzeniach
i zatwierdziły plany pracy na
2012r.
W ramach Komisji odbyło
się spotkanie radnych z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku oraz pracownikami
socjalnymi. Przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji
zadań i budżetu na pomoc społeczną w 2011 r. Plan wydatków
na 2011 r. był zaplanowany na
6.424.405 zł i powiększony w
ciągu roku o kwotę 747.673,54
zł. Wydatki zostały wykonane
w wysokości 7.165.572,17 zł tj.
w 99,91%. Omówiono również
zadania i plan pracy socjalnej
dla osób korzystających z pomocy GOPS. Radni zapoznali
się z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
która będzie obowiązywać od
1 lipca 2013 r.
Najbliższa sesja Rady Gminy
zaplanowana jest pod koniec
marca br.
Ewa Koper

Zdrowych,
Pogodnych
Świąt
Wielkanocnych, pełnych wiary,
nadziei, radosnego wiosennego
nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród
przyjaciół
oraz
wesołego
Alleluja
życzy
wszystkim
Mieszkańcom
Rada Gminy

Dyrekcja nowo wybudowanej Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach ogłasza nabór
do klas integracyjnych oraz zerówki integracyjnej.
Szkoła mieści się w parterowym budynku bez barier architektonicznych.
Serdecznie zapraszamy do naszej społeczności szkolnej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Zapewniamy Państwa dziecku:
♦ Wykwaliﬁkowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną

♦ Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu poradni

♦ Nowoczesną pracownię komputerową

♦ Jasne, przytulne i wyposażone w pomoce dydaktyczne sale lekcyjne

♦ Salę do gier, zabaw i gimnastyki korekcyjnej

♦ Gabinet logopedy, pedagoga

♦ Nauczyciela wspomagającego proces dydaktyczny

♦ Bibliotekę

♦ Zajęcia specjalistyczne dostosowane do indywidualnych
potrzeb i możliwości dziecka

♦ Świetlicę
♦ Jadalnię

♦ Poczucie bezpieczeństwa, życzliwą atmosferę oraz
indywidualne podejście do ucznia

♦ Integrację w środowisku rówieśniczym

Zapisy i dodatkowe informacje :
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach
Bierwce 47
26-660 Jedlińsk
tel. 48 32-16-181
tel. kom. 663-203-144
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tym roku przypada
W
200 rocznica urodzin
księdza Jana Kloczkowskie-

go, proboszcza paraﬁi Jedlińsk
w latach 1839 - 1884. Ta rocznica skłania nas do przypomnienia tej jakże niezwykłej
postaci naszego rodaka z pobliskiego Piastowa, który w dziejach Jedlińska zapisał się jako
wieloletni proboszcz i duszpasterz. Poprzez zamiłowanie
do historii i kultury ocalił od
zapomnienia
najdawniejsze
dzieje paraﬁi i miasta. Chodząc
dziś po ulicach Jedlińska, chodzimy przecież śladami tego
wielkiego proboszcza. Sięgając
w przeszłość, badając dzieje
jedlińskiej ziemi, bierzemy do
ręki opracowania historyczne, których on był autorem.
Oglądając co roku w kusy
wtorek „Ścięcie śmierci” - sięgamy po tekst jego autorstwa.
A jednak wciąż nie potraﬁmy
powiedzieć coś więcej o życiu
i twórczości tego wielkiego
człowieka, który z pewnością
złotymi zgłoskami zapisał się
w dziejach Jedlińska. Słusznie zauważył Józef Piłsudski,
że „naród, który nie szanuje
swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości”.
Trzeba nam uszanować przeszłość jedlińskiej ziemi, naszej
małej ojczyzny. Bo przecież
pamięć ludzka coraz rzadziej
wraca do tych, którzy przed
laty od nas odeszli. Tym bardziej, gdy mijają już kolejne

Ksiądz Jan Kloczkowski - w 200 rocznicę urodzin
lata, mierzone już dziesiątkami
i setkami. Jednocześnie gdzieś
w głębi naszych serc czujemy
jakieś wewnętrzne zobowiązanie do ocalenia w pamięci
osób, które pozostawiły po sobie szczególny ślad obecności.
Ksiądz Jan Kloczkowski urodził się w pobliskim Piastowie
16 czerwca 1812 r. Jego rodzicami byli Maciej Kloczkowski
i Gertruda z domu Rajkowska.
Ojciec był ogrodnikiem u Franciszka Sołtyka - dziedzica Piastowa. Jan został ochrzczony we
Wsoli. Pierwsze nauki pobierał
w domu - uczył go nauczyciel
o nazwisku Kędzierski, którego
utrzymywali rodzice w domu.
Naukę kontynuował w szkole elementarnej w Jedlińsku,
a następnie w szkołach: ojców
dominikanów w Warszawie
i księży pijarów w Radomiu.
We wrześniu 1832 r. wstąpił
do Seminarium Duchownego.
Po trzech latach studiów teologicznych, 19 grudnia 1835 r.
został wyświęcony na kapłana w Lublinie przez biskupa
Mateusza Maurycego Wojakowskiego, sufragana lubelskiego. Kilkanaście dni później
(1 stycznia 1836 r.) został mianowany wikariuszem w Jedlni,
gdzie proboszczem był ks. Jan
Gacki. Następną placówką był
wikariat w Radomiu, przy dzisiejszej farze (8 kwietnia 1837
- 10 sierpnia 1839), połączony z funkcją Opiekuna szkoły elementarnej w Radomiu.
10 sierpnia 1839 r. ks. Jan

Kloczkowski został mianowany
proboszczem Jedlińska. Nieco
wcześniej - od 14 kwietnia administrował już naszą paraﬁą
po śmierci poprzedniego proboszcza - ks. Walentego Rudawskiego. Uroczyste objęcie
paraﬁi odbyło się w dniu odpustu paraﬁalnego 29 czerwca
1840 roku. Od marca 1847r.
pełnił obowiązki Dziekana
Jedlińskiego, a od 4 czerwca 1851 r. do 10 marca 1853r.
był Dziekanem Jedlińskim.
Proboszczem w Jedlińsku był przez 45 lat. Zmarł
w 72 roku życia, w Wielki
Piątek 11 kwietnia 1884 r.
Trudno w krótkim artykule zmieścić zasługi i inicjatywy podejmowane przez 45 lat
pracy w Jedlińsku. Wspomnijmy tylko niektóre. Pozostały
po nim dwa niezwykle cenne
w poznawaniu historii naszej jedlińskiej ziemi i paraﬁi rękopisy: „Opis historyczny Kościoła
Paraﬁalnego w Osadzie Jedlińsko” oraz „Pisma księdza Jana
Kloczkowskiego”. Drukiem wydał ponad 15 pozycji, nie licząc
wielu artykułów prasowych.
Lata jego duszpasterzowania
w Jedlińsku zaznaczone zostały
takimi wydarzeniami jak: obchody jubileuszu po wyborze
papieża Piusa IX (25 września
- 2 października 1847 r.),
zaprowadzenie
nabożeństwa majowego w Jedlińsku
(1 maja 1858r.) oraz powstanie Bractwa Wstrzemięźliwości (2 lutego 1863 r.).

Troska o materialne sprawy paraﬁi przejawiła się m. in.
w trzech remontach: w 1845 r.
wzniesiono dwie nowe wieże
kościelne w miejsce starych
spróchniałych, w 1871 r. dano
nową więźbę dachową i dach
pokryto blachą, a w 1881 r.
odnowiono wnętrze całego kościoła. W 1846 r. postawiona została nowa murowana plebania.
Dla pamięci warto odnotować też, że ks. Kloczkowski 15
sierpnia 1881 r. z upoważnienia
władzy diecezjalnej dokonał
poświęcenia nowego, murowanego kościoła w Lisowie.
Słusznie napisał o nim ks. Jan
Wiśniewski w monograﬁi „Dekanat radomski”, że był to „kapłan zaiste wedle serca Bożego,
głębokiej wiary, pasterz czuły,
gorliwy i przystępny, pracowity,
miłujący książkę, słowem i piórem szerzący miłość, prawdę
i dobro, kierownik paraﬁi pewny i wzorowy w ciągu lat 45”.
Niech przypomnienie jego postaci w niniejszym
artykule stanie się zachętą i początkiem obchodów
200 rocznicy jego urodzin.
Pamiętajmy o nim przy ołtarzu w jedlińskiej świątyni
- główne uroczystości planowane są w czerwcu tego roku.
Pamiętajmy o nim przekraczając progi Muzeum Ziemi
Jedlińskiej, któremu patronuje
właśnie ks. Jan Kloczkowski.
ks. Henryk Ćwiek

Wójt Gminy Jedlińsk
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
Rada Sołecka Bierwieckiej Woli
zapraszają całe rodziny do wspólnej zabawy na imprezie plenerowej

Majówka 2012

która odbędzie się 6 maja br. o godz. 14:30 w Bierwieckiej Woli

W programie:
Turniej rodzin, gry i zabawy sportowe dla dzieci, blok muzyczny
oraz występ średniowiecznej grupy rekonstrukcyjnej.
Szczegóły imprezy oraz regulamin konkurencji dostępny będzie już wkrótce na stronie internetowej www.ck.jedlinsk.pl

F

erie w bibliotece wpisały
się w kalendarz stałych
imprez organizowanych przez
GBP w Jedlińsku. W tym roku
również biblioteka zorganizowała dzieciom zajęcia o charakterze rozrywkowo – umysłowym, które odbywały się od
16 do 27 stycznia.

Ferie z biblioteką

Pomimo mroźnej aury dzieci chętnie odwiedzały bibliotekę, aby w gronie rówieśników
miło spędzić czas. Były konkursy, zajęcia komputerowe,
krzyżówki oraz głośne czytanie legend polskich.
Bożena Starzyńska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jedlińsku zaprasza do obejrzenia wystawy
fotograﬁcznej
„Jedlińsk wczoraj i dziś”.
Wystawa czynna
w godzinach pracy biblioteki.

Warto przeczytać

„Cukiernia pod Amorem” – M. Gutowska – Adamczyk
Powieść laureatki nagrody Książki Roku 2008. Opowieść o rodzinnych tajemnicach i miłości.
Wspaniała lektura na wiosenne wieczory!
„Dziewczyny wojenne: prawdziwe historie” – Ł. Modelski
To zapierające dech w piersiach historie 11 kobiet, które potraﬁły zachować swoją wrażliwość,
gdy wokół panowała wojna.
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KOMUNIKAT

dla mieszkańców Gminy Jedlińsk,
dotyczący znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

W dniu 1 lipca 2011 r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Zmiana przepisów polega na przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Ustawa wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. Gmina ma 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na przygotowanie
się do całkowitego przejęcia obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz uchwalenia stosownej uchwały dotyczącej stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Mieszkańcy naszej gminy zostaną objęci nowym systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 r.
Od 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r., tj. do czasu faktycznego przejęcia przez Gminę władzy nad
odpadami, obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych realizowany będzie na dotychczasowych zasadach, tzn.
właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie ich nieruchomości
i przekazywania tych odpadów, na podstawie umowy, podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie lub wpisanym do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Jak będzie działał nowy system?
• Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia,
• Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości, lub od ilości zużytej wody lub
będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego – Gmina wybierze jeden z tych wskaźników i poinformuje Cię
o sposobie liczenia opłaty,
• Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w przetargu odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców,
• Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego.
Nowy system spowoduje, iż tzw. podatek śmieciowy będzie płacił każdy mieszkaniec gminy. Dotychczas niektórzy
właściciele nieruchomości uchylali się od zawierania umów z przewoźnikami, a egzekucja administracyjna tego obowiązku
była skomplikowana i długotrwała. W efekcie odpady traﬁały na pola, do lasów, były zakopywane, spalane itp. Według
nowych zasad tego typu proceder winien być skutecznie eliminowany.
Przypominamy również o obowiązujących zasadach zagospodarowania nieczystości ciekłych. W myśl ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, każdy mieszkaniec ma obowiązek:
• przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej w danej miejscowości, a gdy jest to technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) bądź w przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych.
• zawierania umów na wywóz nieczystości ciekłych z uprawnionym przewoźnikiem, przechowywania rachunków za wykonaną usługę do celów kontrolnych.
UWAGA!!!
Należy każdorazowo żądać rachunków za wywóz nieczystości ciekłych, gdyż jest to wymagany dokument w przypadku kontroli
czy to organów ochrony środowiska czy uprawnionej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Informujemy również, że Urząd Gminy aktualizuje ewidencję, zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie do Referatu Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami
informacji w tym zakresie.
Więcej informacji dotyczących zmiany ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Jedlińsku, ul. Warecka 19, tel. 48/32-13-098.
Wykaz uprawnionych przewoźników znajduje się stronie internetowej urzędu na tablicy ogłoszeń: www.jedlinsk.pl/tablica_ogloszen

Szanowni Mieszkańcy
W okresie wiosennym,
jak co roku, odnotowuje się
wzrost liczby interwencji
Straży Pożarnej związanych
z wypalaniem traw na łąkach,
nieużytkach, poboczach dróg,
nasypach kolejowych i innych
terenach zielonych.
W rzeczywistości wypalanie traw czy ściernisk, wbrew
obiegowym opiniom, wcale nie
poprawia żyzności gleby. Wręcz
przeciwnie - pozbawienie jej
naturalnej pokrywy roślinnej
powoduje przyspieszenie jej
erozji i wyjałowienie, staje się
ona bowiem bezbronna wobec
działania czynników atmosfe-
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rycznych - promieni słonecznych, wiatru i opadów.
W płomieniach giną nie tylko
suche trawy, ale również żywe
rośliny i zwierzęta oraz pożyteczne bakterie i grzyby.
Wypalanie traw powoduje
również inne zagrożenia dla
zdrowia ludzi i środowiska:
• stanowi poważne zagrożenie zdrowia i życia dla osoby
wypalającej, organizmów żywych, roślin łąkowych
• uwalnia trujące toksyny, przedostające się do środowiska
naturalnego
• angażuje wiele środków ﬁnansowych i ludzkich podczas
każdej akcji gaszenia pożaru.

Dlatego, zgodnie art. 124
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz.U. 2009 nr 151
poz. 1220, z późn. zm.) wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków,
rowów, pasów przydrożnych,
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów jest zabronione. W myśl obowiązujących
przepisów działanie takie jest
wykroczeniem
zagrożonym
kara grzywny do 5000 zł, aresztu lub ograniczenia wolności.
W przypadku spowodowania
przez dym lub ogień palących
się traw zagrożenia dla życia,
zdrowia ludzkiego lub mienia,
wypalanie może stanowić przestępstwo, za które grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Podpalacz ponosi również
koszty akcji ratowniczej Straży
Pożarnej oraz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności
cywilno- prawnej za wyrządzone szkody.
Unia Europejska traktuje

problemy rolno-środowiskowe
ze szczególną uwagą. Zasady
dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochroną środowiska zwane
normami określone rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca
2007 r. w sprawie minimalnych
norm w § 3. 1. z dnia 29 września 2003 r. określone według
załącznika IV do Rozporządzenia Rady (WE) NR 1782/2003
(Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str.
1) zabraniają wypalania gruntów rolnych.
Nie przestrzeganie przez
zainteresowanych tego zakazu
może skutkować utratą dopłat
bezpośrednich i rolno-środowiskowych!
Proszę o szczególną rozwagę
przed przystąpieniem do prac
porządkowych i pielęgnacyjnych na Państwa nieruchomościach.
Wójt Gminy
/-Wojciech Walczak-/

Kalendarium imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez GCKIKF w Jedlińsku
L.P.

Nazwa imprezy

Termin

Miejsce

Informacja ogólna

1.

Kiermasz prac wielkanocnych
prace dzieci i młodzieży

27 marca - 5 kwietnia 2012

GCKIKF w Jedlińsku

Sprzedaż prac pokonkursowych

2.

Ligia Gminna

kwiecień, maj, czerwiec

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedlińsku
oraz teren Gminy Jedlińsk

Rozgrywki w piłkę nożną pomiędzy drużynami
z poszczególnych sołectw.

3.

Majówka

6 maja 2012

Świetlica w Bierwieckiej Woli

Impreza integracyjno– rekreacyjna
Turniej rodzin. Szczegóły w regulaminie

4.

Wystawa Agaty Sułkowskiej

18 maja - 24 maja 2012

GCKIKF ul. Krótka 1

Prezentacja kolekcji projektów
i wzornictwa odzieżowego
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Wystawa Marzeny Błażewicz

Maj

GCKIKF ul. Krótka 1

Wystawa fotograﬁczna pt. Pomniki i tablice
upamietniające papieża Jana Pawła II

6.

Dzień Działacza Kultury –

24 maja 2012

GCKIKF/ sala OSP

Prezentacja umiejętności osób
uczęszczających na koła zainteresowań

7.

Apetyt (na) Gombrowicza

15-16 czerwca 2012

Muzeum Gombrowicza we Wsoli
/Jedlińsk

Event kulturalny

8.

Obchody 200- lecia urodzin
ks. Jana Kloczkowskiego

8-10 czerwca 2012

Paraﬁa Rzymsko-Katolicka w Jedlińsku/
GCKIKF w Jedlińsku

Impreza okolicznościowa

9.

,,Sobótka”

23 czerwca 2012
(Jedlińsk, Lisów)

OSiR w Jedlińsku oraz Lisów

Impreza kulturalna nawiązująca
do dawnych tradycji

S

towarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Mieszkańców
Wsi Jedlanka „Perspektywy”,
zakończyło realizację projektu
„Od nowa” doﬁnansowanego
ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Stowarzyszenie Centrum
Młodzieży „Arka”. Kwota doﬁnansowania wyniosła 4.330zł
a wartość całego projektu
13.094zł. Głównymi odbiorcami naszego projektu były osoby
starsze, ale nie tylko. Do projektu chętnie włączyła się młodzież
i dzieci miejscowości Jedlanka,
Kępiny, Czara Rola, Nowa Wola. Działania nasze składały
się z szeregu działań, które

Zajęcia dla seniorów w Jedlance
przyniosły nam i uczestnikom
mnóstwo satysfakcji. Zajęcia
komputerowe okazały się dla
seniorów strzałem w dziesiątkę,
przełamaliśmy barierę, którą
była obawa, że nie dadzą rady w
posługiwaniu się nowymi technologiami. Seniorzy nauczyli
się obsługiwać komputer, zaczęli z przyjemnością używać
Internetu. Zajęcia były prowadzone przez Agnieszkę Szymańską, która dzieliła się swoją
wiedzą w ramach wolontariatu.
Takie wspólne działania edukacyjne zniwelowały stereotyp
dominujący w społeczeństwie,
że starość to schyłek ludzkiego
życia, związany z nieporadnością i poczuciem społecznej
bezradności. Nastąpił wzrost
poczucia własnej wartości za-

Rolnicy na targach AGROTECH I LAS-EXPO w Kielcach

O

d kilku lat wczesną wiosną Urząd Gminy organizuje wyjazd na targi maszyn
rolniczych w Kielcach. Tradycyjnie wycieczka cieszyła się
dużym zainteresowaniem młodych rolników z terenu gminy,
ponieważ targi AGROTECH
i LAS-EXPO to w Polsce największa i najważniejsza wysta-

wa maszyn rolniczych. W tym
roku w targach wzięło udział
600 wystawców z 15 krajów:
Czech, Holandii, Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski,
Danii, Ukrainy, Litwy, Irlandii, Włoch, Francji, Słowenii, a nawet Korei Południowej i po raz pierwszy z RPA.
Irena Walczak

równo wśród dorosłych jak
i wśród dzieci.
Jeśli ktoś przejeżdżał przez
Jedlankę i widział grupy osób
spacerujących z popularnymi
kijkami nordic-walking to właśnie te osoby, które tak bardzo
polubiły te spacery. Dzięki doﬁnansowaniu zostało zakupionych 20 zestawów kijków, które
są wypożyczane nieodpłatnie
dla wszystkich mieszkańców.
Następnym
zaplanowanym
działaniem były zajęcia muzyczne. Efektem wspólnego
śpiewania było wydanie płyty
z kolędami śpiewanymi przez
mieszkańców i dzieci z Jedlanki. Za zajęcia nordic walking
i zajęcia ze śpiewu odpowiedzialna była Beata Górnicka,
która swój wolny czas poświęcała dla nas bezinteresownie.
Realizacja projektu wzmocniła
integrację
wielopokolenio-

S

wą. Nabrało mocy i znaczenia
stwierdzenie „W zdrowym ciele zdrowy duch”, a słowa Jana
Pawła II skierowane do seniorów „Jesteście błogosławieństwem świata…” dały wiarę we
własne siły i możliwości oraz
zwiększyły świadomość wartości życia po sześćdziesiąte. I oby
więcej takich pomysłów i takiej
przychylności ze strony lokalnej społeczności.
Pragniemy
podziękować
także dyrektor PSP w Jedlance Beacie Jagielskiej za to, że
wspiera nas w realizacji każdego projektu, Wójtowi Wojciechowi Walczakowi, Agnieszce
Barszcz, lokalnym sponsorom,
LKS „ORZEŁ JEDLANKA”, bez
wsparcia tych i wielu innych
osób, realizacja czterech już
projektów, nie przebiegałaby
tak pomyślnie.
AŻ

Dzień Kobiet w Starych Zawadach

tało się już tradycją, że
panie z KGW w Nowych Zawadach spotykają się
w dniu swojego święta. Takie
spotkanie
okolicznościowe
jest okazją do wyjścia z domu wspólnych rozmów z ko-

leżankami. Chodź na chwilę
zapomnieć o kłopotach,zmartwieniach dnia codziennego.
Jest okazja do wymiany doświadczeń czy też wspomnień.
Bożena Okrój
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kcja Zima”, którą
corocznie organizuje Gminne Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, to niewątpliwie doskonała
perspektywa dla dzieci i młodzieży, które spędzają ferie zimowe w domu. W placówkach
w: Jedlińsku, Jedlance, Ludwikowie, Lisowie i Bierwieckiej
Woli opiekunki przygotowały
ciekawy program zajęć świetlicowych. Wystarczyło odrobinę
chęci, aby się dobrze bawić.
Każdego roku do programu
wprowadzane są nowe ciekawe propozycje uwzględniające
potrzeby uczestników. A zatem
w trakcie trwania ferii nikt nie
mógł narzekać na nudę i brak
atrakcji. Bowiem codzienne
zajęcia: świetlicowe, plastyczne
i rekreacyjne sprzyjały zawiązywaniu nowych przyjaźni. Bogaty program nie tylko był ciekawą
propozycją na miłe spędzenie
czasu w placówkach Gminnego
Centrum Kultury, ale zawierał
także dużo elementów edukacyjnych. Dzieci i młodzież
biorąca udział w quizach edukacyjnych: historycznym, przyrodniczym, i cywilizacyjnym
mogły poznać kulturę i obyczaielkanocne palmy i
W
pisanki to temat tegorocznego Gminnego Konkursu

Plastycznego „Symbol Świąt
Wielkanocnych”. Odbywa się
on od wielu lat pod patronatem Wójta Wojciecha Walczaka
oraz ks. prałata Henryka Ćwieka. Na konkurs wpłynęło 156
prac z następujących placówek
oświatowych z terenu gminy:
PSP w Starych Zawadach, PSP
w Bierwcach, PSP Ludwików,
PSP Jedlińsk, ZSP we Wsoli,
ZSP W Wierzchowinach, PG w
Jedlińsku. Jury w osobach Elżbieta Raczkowska główny specjalista d/s plastyki w Resursie
Obywatelskiej w Radomiu oraz
Halina Baran członek GK d/s
RPA obradowało 19 marca br.
w Gminnym Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
Komisja miała niezwykle trudne zadanie, bowiem wszystkie
prace zachwycały wzorami,
kolorami, pomysłowością i
precyzją wykonania. Niemniej
jednak, jury przy ocenie prac
kierowało się zarówno zgodnością prac z tematem konkursu
oraz estetyką wykonania z użyciem elementów własnego wykonawstwa z pominięciem elementów gotowych. Szczególnie
wysoko premiowane były prace
świadomie nawiązujące do tradycji Świąt Wielkiej Nocy, oryginalne w swoim wykonaniu,
w miarę samodzielne. Ponadto
jury i organizatorzy zachęcają
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Zajęcia w świetlicy w Bierwieckiej Woli
je innych nacji. Ponadto dużym
zainteresowaniem uczestników
cieszyły się wszelkiego rodzaju
turnieje (piłkarzyków, warcab,
chińczyka i tenisa stołowego).
Niewątpliwie zajęcia, które odbywały się w placówkach były
wyjątkowe, ze względu na duży
kontakt uczestników akcji np.
ze sztuką, zwłaszcza plastyczną.
Świadczy o tym duża obecność
dzieci i młodzieży na zajęciach.
Młodzi mieszkańcy mogli ponadto poznać technikę decoupage, która pozwala przepięknie przyozdobić przedmioty
codziennego użytku (Świetlica w Jedlance) czy wykonać
kukiełki na przedstawienie
(Bierwiecka Wola). Wśród
propozycji były również zaję-

cia dotyczące zasad zdrowego
żywienia, w trakcie, których
uczestnicy mogli się wykazać
nie tylko swoją kreatywnością,
ale i zręcznością kulinarną
(placówki: w Jedlińsku, Lisowie, Bierwieckiej Woli).
Nie zabrakło również zajęć
nawiązujących do karnawału,
na których przygotowywane
były maski. Natomiast nadmiar energii mogli wykorzystać na, zajęciach ruchowych
i dyskotekach, które odbyły się
na zakończenie ferii, a także na
zabawie choinkowej ,która odbyła się w Świetlicy w Lisowie
z udziałem Mikołaja oraz wolontariuszy z ,, Projektora”.
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się zajęcia, które

łączą w sobie rożne elementy jak: wiedzę, pomysłowość,
reﬂeks. Powstają wówczas zabawne sytuacje lub anegdoty.
W tym roku w naszej pamięci
zapadnie odpowiedz jednego
z uczestników, który na pytanie. ,,Gdzie mieszka twoja
ciocia.- odpowiedział:” na końcu Polski”. „To znaczy gdzie”?
„W Przysusze”.
Ale to nie koniec atrakcji.
Wiele pozytywnych emocji
wzbudził wyjazd do Multikina
na ﬁlm ,,Kot w butach” w wersji
3D.
Do kina pojechały dzieci, ze
wszystkich placówek, które aktywnie uczestniczyły w ,,Akcji
Zima-2012’’, ale także aktywnie
brały udział w zajęciach organizowanych przez GCKiKF przez
cały rok.
Reasumując ,,Akcja Zima”
to nie tylko wypoczynek, ale
przede wszystkim kreatywne
i świadome spędzanie swojego
wolnego czasu w gronie rówieśników i miłej atmosferze i co
warto podkreślić wśród ciekawych propozycji placówek
Gminnego Centrum Kultury.
Agnieszka Gryzek

KONKURS WIELKANOCNY
do wspólnych rodzinnych prac
artystycznych utrwalających
więzi międzypokoleniowe. Prace oceniane były w pięciu kategoriach. Oto wyniki konkursu:
kategoria przedszkolaki i klasa ,,O” - nagrody: Katarzyna
Marszałek, Julia Wąsowicz
-PSP w Jedlińsku, Kinga Górnik - PSP w Starych Zawadach,
wyróżnienia: Magdalena Imiołek - PSP w Jedlińsku, kategoria kl. I-III szkoły podstawowe – nagrody: Rafał Zaceński,
Marek Kapusta, Karolina Bączkowska, Bartłomiej Kaca – PSP
we Wsoli, Julia Deleska - PSP
w Jedlińsku, Jakub Chojnacki,
Klaudia Kacprzak– PSP w Ludwikowie, Marta Trzeciak– PSP
w Wierzchowinach, wyróżnienia: Natalia Świniarska -PSP
w Starych Zawadach, Martyna
Piwowarczyk, Partycja Kwiecień, Damian Szczęsny– PSP
w Ludwikowie, Maciej Nowak
– PSP we Wsoli, Patryk Jurek
PSP W Bierwcach, kat. kl. IVVI szkoły podstawowe – nagrody: Natalia Zaręba, Weronika
Wąsik -PSP W Jedlińsku, Sylwia
Kaca - ZSP we Wsoli, Patrycja
Śmiechowska- PSP w Starych
Zawadach, Kinga Oﬁara- PSP
w Jedlińsku, wyróżnienia: Dawid Tkaczyk- PSP w Bierwcach, Wiktoria Łęcka- ZSP we
Wsoli, Piotr Łyczak- PSP w Jedlińsku kategoria gimnazjumnagrody: Magdalena Witkowska, Ewelina Paszkiewicz,

Iwona Giska, Anna Sulowska,
Katarzyna Szczęsna, Patrycja
Bieniek – PG w Jedlińsku, Kinga Bączkowska - ZSP we Wsoli,
wyróżnienia: Katarzyna Skowron- ZSP w Wierzchowinach
kat. dzieci wraz z rodzicami:
Magdalena Śmiechowska, Pola
Olszewska -PSP w Jedlińsku,
Kacper Śmiechowski, Szymon
Rędzia - PSP w Starych Zawadach.
Nagrody ufundowała Gminna Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wręczone one zostały
laureatom 23 marca w GCKIKF
w Jedlińsku. Ze wszystkich
prac, które wpłynęły na konkurs została utworzona wysta-

wa. Będzie można je również
zakupić w ramach dorocznego
wielkanocnego kiermaszu organizowanego przez instytucję.
Środki pozyskane ze sprzedaży
zostaną przeznaczone na zakup artykułów plastycznych
dla dzieci uczęszczających na
zajęcia. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom
za udział w konkursie i składa
wyrazy uznania.
Serdecznie zapraszamy do
zwiedzania wystawy pokonkursowej na której można podziwiać palmy i pisanki biorące udział w konkursie.
Agnieszka Gryzek

M

imo, że pora roku nie należy do
najgorętszych,
to
nikt
w kraju nie świętuje tak końca karnawału jak mieszkańcy
Jedlińska.
Od 19 do 21 lutego trwały
w naszej gminie Jedlińskie Zapusty. Jest to impreza trzydniowa nawiązująca do dawnych
tradycji miejscowości. Składa się ona z szeregu imprez,
które rozpoczęły się w „kusą niedzielę” II Zapustowym
Balem Kobiet. Zresztą jak na
bal przystało rozpoczął się on
wspólnie odtańczonym Polonezem. Siłą tego wydarzenia
jest jego oryginalność. Bowiem
tak jak w ubiegłym roku był to
bal kostiumowy. I tym razem
Panie wykazały się niebywałą
pomysłowością i kreatywnością w przygotowaniu swoich
kostiumów. Karnawałowe stroje oraz program artystyczny
sprzyjały wspaniałej zabawie
i dobremu klimatowi.
Drugiego dnia tj. w ,,kusy
poniedziałek” miała miejsce
promocja książki – „JEDLIŃSK
-monograﬁa historyczna miej-

Jedlińskie Zapusty 2012
scowości i okolic” autorstwa
dr Sebastiana Piątkowskiego.
Jest to bardzo obszerna publikacja licząca ok. 600 stron.
Książka przedstawia historię
ziemi jedlińskiej do roku 1990.
Na promocję monograﬁi przybyli bardzo licznie mieszkańcy gminy. Tego dnia można
było otrzymać ową publikację
z autografem autora. Promocji
książki towarzyszył program
artystyczny
przygotowany
przez Gminne Centrum Kultury. Książka powstała w oparciu
o materiały zachowane m.in.
w archiwum państwowym.
Punktem szczytowym karnawału w Jedlińsku jest ,,kusy
wtorek”. To tego dnia od paru
stuleci odtwarzany jest niepowtarzalny w swoim charakterze
obrzęd,, Ścięcie Śmierci”. Istotnym elementem, który stanowi
ewenement i nadaje charakter
wyjątkowości widowisku, jest
to, że rola śmierci odgrywana jest przez człowieka, który
ucharakteryzowany jest na kościotrupa. W naszej kulturze
zawsze do śmierci odnoszono
się z dużym szacunkiem i es-

Promocja książki dr Piątkowskiego

D

nia 10 marca 2012
w GCKIKF w Jedlińsku
odbyły się warsztaty zdobienia
jaj metodą batikową prowadzone przez Panią Marię Ostrowską. Licznie przybyła grupa
pod czujnym okiem instruktorki pilnie zgłębiała tajniki ozdabiania jajek. Warsztaty w naszej
instytucji odbyły się już po raz
czwarty i warto zauważyć, że
z roku na rok przybywa na nie
coraz większa grupa uczestników. Niektórzy są już ich
stałymi bywalcami. Po dość
żmudnym procesie powstawania pisanek najbardziej cieszył
oko ostateczny efekt czyli kolorowe jajka ozdobione przeróżnymi fantazyjnymi wzorkami.
Natomiast 17 marca odbyły się
warsztaty z bibułkarstwa. Sztuka, ta wywodzi się z czasów gdy
ludzie zapragnęli przyozdabiać
swoje domostwa oraz miejsca

tymą i nigdzie indziej poza Jedlińskiem nie sądzi się, a w konsekwencji nie ścina śmierci. Na
ten akt odwagi od XVII wieku
pozwalają sobie jedlińszczanie. Nic więc w tym dziwnego,
że przyjeżdżają tłumy ludzi
z całego kraju i nie tylko, aby
obejrzeć to niecodzienne widowisko. W tym roku po raz
pierwszy miał miejsce przegląd
obrzędów zapustowych z innych regionów Polski. Gościliśmy Ludowy Zespół Satyryczny
„Krampskie Bery” z Krępej koło Opola, który zaprezentował
zapustowy Obrzęd Wodzenia
Niedźwiedzia, a także Młodzieżowy Zespół Obrzędowy
z Czarnocina. Było to bardzo
ciekawe doświadczenie służące
wymianie kulturowej, związane
z poznaniem innych praktyk
obrzędowych kończących karnawał, a występujących w naszym kraju. W kolejnych latach
będziemy także zapraszać inne
grupy ze swoimi obrzędami zapustowymi, w celu stworzenia
w Jedlińsku ogólnopolskiego
przeglądu wszystkich obrzędów zapustowych. Ponadto
poprzez prezentację innych
obrzędów zapustowych będzie
jeszcze bardziej widoczna wyjątkowość i unikalność obrzędu
jedlińskiego.
Kulminacyjnym punktem
„kusego wtorku” był jednak
sąd nad śmiercią, którą pospólstwo obwinia tego dnia za
wszelkie zło, które z jej rąk ich
dotknęło. Wobec tak ciężkich
zarzutów wyrok mógł być tylko
jeden: ,,śmierć”. Postanowienie
sądu zgodnie ze starym zwy-

czajem i prawem wykonał Kat.
Po wykonaniu wyroku i uzyskaniu zgody na pochówek od
miejscowego proboszcza rozpoczęła się huczna zabawa do
późnych godzin. Są to ostatnie
chwile karnawału, bowiem już
za chwilę Wielki Post. Widowisku tradycyjnie towarzyszył
kiermasz rękodzieła ludowego,
występy kapel ludowych w tym
zespołu Krzysztofa Rokicińskiego, Klubu Seniora „Nadzieja’’ z Jedlanki, kapeli „Sami
Swoi”, zespołu Domu Pomocy
Społecznej z Jedlanki, a także występ Anny Żebrowskiej
w przebojach Anny Jantar. Jak
co roku organizatorami widowiska byli: Wójt Gminy Jedlińsk oraz Gminne Centrum
Kultury i Kultury Fizycznej
w Jedlińsku.
Centrum Kultury składa podziękowania za pomoc ﬁnansową: Starostwu Powiatowemu
w Radomiu oraz ﬁrmom: Kratki.pl, Adamczyk - Producent
Opakowań Foliowych. Dzięki
Państwa wsparciu była możliwa
realizacja imprezy, która stanowi istotny elementem dziedzictwa kulturowego naszego kraju.
Dziękujemy również wszystkim osobom zaangażowanym
w przygotowanie Jedlińskich
Zapustów. Zespołom Krampskie Bery” i Młodzieżowemu
Zespołowi
Obrzędowemu
z Czarnocina oraz mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej
z Jedlanki.
Więcej zdjęć na str. 10 - 11.
Agnieszka Gryzek

WARSZTATY WIELKANOCNE
kultu. Bibułkarstwo bardzo popularne było w górach. Inspiracją do działania w tej materii była głównie przyroda. Ten
rodzaj twórczości zachował się
dzięki artystom ludowym, którzy dzielą się z innymi swoją
wiedzą i umiejętnościami prowadząc warsztaty. Bibułkarstwo wzbudza w dzisiejszych
czasach ogromne zainteresowanie na różnych kiermaszach
oraz jarmarkach sztuki ludowej. Obecnie powstają nie tylko pojedyncze kwiaty, ale całe
kompozycje. Z uwagi na coraz
większą popularność tego rodzaju sztuki ludowej Gminne
Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej w Jedlińsku po raz
kolejny zorganizowało warsztaty bibułkarskie, które cieszyły
się dużym zainteresowaniem
mieszkańców gminy Jedlińsk.
Wzięły w nich udział zarówno

dzieci jak też osoby dorosłe.
Prowadząca w jasny i przejrzysty sposób (z dużą dozą cierpliwości) objaśniała uczestnikom
metody i techniki wykonywania kwiatów, stroików oraz
palm wielkanocnych. Podczas

warsztatów powstało wiele
przepięknych kolorowych prac
związanych w okresem wielkanocnym. W obu spotkaniach
warsztatowych łącznie wzięło
udział 70 osób .
A.M.

Uczestnicy warsztatów kraszankarskich.
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Z życia szkół

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku
JESZCZE „FERYJNIE”
ak co roku, ferie w PSP w
Jedlińsku przebiegały na
sposób sportowy. Grupa chłopców pod opieką Sławomira
Słomki przebywała na obozie
kondycyjnym w Białym Dunajcu, natomiast grupa 20 dziewcząt pod opieką p. Cielniaków –
w Wiśle. Obydwa wyjazdy były
treningiem przed wiosennymi
zawodami sportowymi oraz
lekcją nauki jazdy na nartach.
PODSUMOWANIE
PROGRAMU
„POZNAJEMY BOHATERA”
„O Kościuszko, piękny wzorze
Jako Ojczyznę miłować!
W każdej życia swego porze
Pragniemy Cię naśladować
Szczerze Ojczyznę kochamy,
Dla niej tylko oddychamy”
Słowami pieśni ﬁlomackiej
napisanej przez Jana Czeczota – przyjaciela T. Kościuszki,
rozpoczęło się podsumowanie
programu, do którego Publiczna Szkoła Podstawowa im. T.
Kościuszki w Jedlińsku przystąpiła 1 września 2011r.
W czerwcu roku szkolnego 2010/11 powstał projekt
programu: „Poznajemy bohatera…” w podtekście – T. Kościuszkę. W projekt zaangażowała się B. Cieślak, A. Kowalczyk, J. Bujek, A. Kraska oraz
wszyscy nauczyciele - w sposób
szczególny wychowawcy klas,
którzy zdecydowali, że bieżący
rok szkolny będzie poświęcony
bliższemu poznaniu patrona
naszej szkoły – T. Kościuszki.
Zaplanowano działania:
- w klasach I-VI – naukę hymnu szkoły – by rozbrzmiewał na
szkolnych uroczystościach
- w klasach IV-VI konkurs historyczny- „Życie i działalność
T. Kościuszki”, do którego przygotowywali uczniów wychowawcy klas
- w klasach I-VI – konkurs pla-

J

styczny – XI edycję szkolnego
konkursu plastycznego: „Nasz
patron – Tadeusz Kościuszko”.
Wszystkie przedsięwzięcia
udało się zrealizować dzięki
uzyskanej dotacji ze SCM „Arka” w Radomiu i Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności.
W ramach programu Działaj
Lokalnie uzyskaliśmy doﬁnansowanie w wysokości 5.500 zł.
Swój wkład w program włożyła
również Szkolna Rada Rodziców, Państwo B.i K. Kudasowie,
Państwo T. i M. Jaworscy oraz
nauczyciele PSP w Jedlińsku.
Nadszedł dzień podsumowania działań. I choć przysięga
T. Kościuszki na Krakowskim
Rynku odbywała się w marcu,
to jednak w lutym przypadają
ważne rocznice. (4 lutego przypadała 266 rocznica urodzin T.
Kościuszki, zaś 7 lutego – 36
lat temu, w 1976r. nasza szkoła
otrzymała sztandar z podobizną T. Kościuszki).
Dominantą podsumowania
programu „Poznajemy bohatera…” była inscenizacja w wykonaniu uczniów. Kanwę muzyczno-poetyckiego spektaklu
stanowiło życie i działalność T.
Kościuszki. Publiczność mogła
sobie przypomnieć młodość
„bohatera północy”, czas kształtowania charakteru i ogólne-

minionych
miesiącach II semestru roku
szkolnego 2011/2012 w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Ludwikowie, zgodnie z kalendarzem
uroczystości szkolnych, odbyły
się liczne akademie i apele.
Bardzo ważne, szczególnie dla uczniów klas 0 – III,
święto Dzień Babci i Dziadka uświetniły występy dzieci,
które zaprezentowały program
artystyczny będący hołdem i
podziękowaniem dla naszych
drogich Seniorów za miłość,
cierpliwość i serce. Licznie
zgromadzeni goście obejrzeli
również jasełka w wykonaniu
uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Po akademii wszyscy
udali się na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.
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odnosimy nad nami samymi”.
ZOŚKA NA MEDAL!
Ferie były nie tylko okresem
białego szaleństwa, ale także czasem, kiedy olimpijczycy kładą ostatnie szlify przed
ostatecznym starciem w konkursach przedmiotowych. I
tym razem uczniowie z PSP w
Jedlińsku nie zawiedli, kolejny
raz udowadniając, że metafory, anafory, ubezdźwięcznienia czy derywacje nie są tak
straszne. W etapie ﬁnałowym
Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego walczyły dzielnie
nasze dwie uczennice: Weronika Zielińska (kl. VIa, opieka
– Sylwia Dąbrowska) i Maria
„Zośka” Mroczkowska (kl. VIb,
opieka – Anna Kraska). Stolica
przecierała oczy ze zdumienia,
kiedy Zośka pewnym gestem
zasygnalizowała
ukończenie swojej pracy po 45 min.
(uczniowie mieli do wykorzystania 120min.), sięgając tym
samym po tytuł ﬁnalisty.
Zosia to przykład prawdziwego humanisty. Uczennica
jest również laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Języka
Angielskiego „ Olimpus”.
Gratulujemy odważnej Zosi,
jej Rodzicom oraz nauczycielkom, Annie Krasce i Elżbiecie
Łoboda.
Bożena Cieślak, Anna Kraska

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie

W

go rozwoju, kiedy kształcił się
w kraju i za jego granicami.
Punktem kulminacyjnym było odtworzenie przysięgi, jaka
Kościuszko składał na Rynku
w Krakowie. Liczne odwołania
do biograﬁi bohatera były przeplatane utworami z czasów kościuszkowskich: zabrzmiał polonez, zatańczono krakowiaka
a do uszu zebranych co chwila
dobiegały dźwięki znanych pieśni: „ Do Racławic ciągną nasi,
po czerty, po cztery…” czy też
„Dalej chłopcy, dalej żywo..”
Młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Wszystkim zebranym: władzom gminy, radnym, przedstawicielom SCM” Arka”, rodzicom i uczniom zostały w
pamięci słowa, że: „największym zwycięstwem jest to , które

Walentynki – istota koleżeństwa i przyjaźni – pod takim
hasłem Samorząd Uczniowski
PSP w Ludwikowie zorganizował apel w dniu 14 lutego.
W trakcie uroczystości wręczone zostały walentynki oraz wybrani Najmilsi z Najmilszych.
Zaszczytny tytuł Najmilszej
przypadł uczennicy klasy V, a
Najmilszego uczniowi klasy III.
Historia Walentynek przedstawiona przez uczniów klasy VI
przybliżyła genezę święta, jego
mocne i słabe strony. Prowadzący zwracali również uwagę
(słusznie!) na coraz bardziej
komercyjny charakter Walentynek.
8 marca uczniowie, pracownicy i Grono Pedagogiczne uczestniczyli w uroczystej
akademii przygotowanej przez

członków szkolnego teatrzyku
Rekwizyt. Przedstawienie Od
Adama i Ewy wzbudziło duże zainteresowanie dzieci i …
nie tylko. Kobieta w krzywym
zwierciadle satyry I. Krasickiego Żona modna, wojująca feministka, wyzwolona kobieta
lat 70 – tych XX wieku to tylko

niektóre bohaterki spektaklu.
Ogromny aplauz wzbudziły
popisy wokalne młodych artystów m.in. brawurowo wykonany przez Paulinę Kaszubę z
klasy V przebój E. Górniak To
nie ja byłam Ewą.
W miesiącach luty i marzec uczniowie uczestniczyli

▶

w zaplanowanych imprezach
kulturalnych i rekreacyjnych.
Klasy I – V w dniu 12 marca
brały udział w koncercie Majki
Jeżowskiej, który odbył się Sali
Koncertowej UM w Radomiu.
Dla uczniów klasy V zorganizowany został wyjazd do Aquaparku, a dla uczniów klasy VI
wyjazd do kina.
Z dumą informujemy, iż
uczeń klasy VI Daniel Jurczak
zajął I miejsce w konkursie
przyrodniczym Wspaniałości
Przyrodnicze Europy – Nasze

Mazowsze na szczeblu powiatowym. Również drużyna reprezentująca PSP w Ludwikowie w składzie: Daniel Jurczak,
Dawid Paluch i Marta Śpiewak
z klasy VI zajęła w w/w konkursie I miejsce. Finalistom
i opiekunowi mgr Barbarze
Barańskiej serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów.

legwan, kameleon. Dzieci mogły zrobić zdjęcia z wybranym
gadem, jak również dotknąć
i poobserwować zwierzęta. Na
długo pozostanie nam ta lekcja
w pamięci.
W związku ze śmiercią naszej
noblistki Wisławy Szymborskiej, wspominaliśmy jej postać
i wybitną twórczość na szkolnym apelu. Uczennice klasy IV
przybliżyły nam jej najbardziej
znane wiersze.
Nasi uczniowie brali udział
w licznych konkursach, m.in.
1.W Konkursie Przyrodniczym
„Wspaniałości Przyrodnicze
Europy – Nasze Mazowsze”.
Trzy osoby z klasy VI zakwaliﬁkowały się do II etapu: Karolina Prygiel, Kamil Kozłowski,

Oskar Miziński.
2.W Konkursie Matematycznym „Matematyką do Europy”- uczniowie klasy VI.
3. W Turnieju o Puchar Dyrektora WODR w Radomiu pt.
„XIV Powiatowy Turniej Wiedzy
o bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Zimowy Rower”.
4. W Konkursie Polscy Nobliści
- uczniowie klasy VI Karolina
Prygiel, Hubert Miziński Życzymy im powodzenia w dalszych etapach.
Nasza szkoła bierze udział
w wielu akcjach, również charytatywnych:
- zbieramy plastikowe korki dla
chorej Martynki
- zbieramy słodycze w ramach
szkolnej wielkopostnej jałmużny zorganizowanej przez klasęV
- zbieramy makulaturę na konkurs organizowany przez Związek Gmin „Radomka”
- przekazujemy zużyte baterie
w ramach akcji „Drugie życie
elektrośmieci”.

Redakcja Ludwików

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach

K

ończy się zima…
Nadchodząca wiosna
napawa nas nowymi
pomysłami i nową energią. Pomimo mrozów i śniegów byliśmy aktywni i staraliśmy się
wypełniać swoje obowiązki należycie, nie zapominając jednak
o przyjemnościach.
Nasza szkoła jest za pan brat
z muzyką, dlatego też 4 stycznia 2012r. odwiedziła nas ponownie „Jeżdżąca ﬁlharmonia”.
Mogliśmy się przenieść w świat
tańców słuchając m.in. Poloneza, Kankana, Krakowiaka i in.
Dzieci mogły również zaprezentować swoje umiejętności
taneczne. Było przy tym dużo
śmiechu i dobrej zabawy.
Zostając w atmosferze karnawału 4 lutego odbyła się w naszej szkole zabawa choinkowa.
W pięknie udekorowanej przez
rodziców sali, w scenerii głębin
świata podwodnego, wszyscy
uczniowie, nauczyciele i przybyli rodzice bawili się w rytm
muzyki, którą pięknie przygrywał zespół muzyczny „Reﬂex”.
Nie mogło również zabraknąć
słodkiego akcentu, dlatego też
każda klasa miała poczęstunek.
Mieliśmy także wspaniałego
gościa – Świętego Mikołaja,
który oﬁarował każdemu dziecku paczkę z pysznościami.
Pamiętając o naszych Babciach i Dziadkach, jak co roku, odbyła się w naszej szkole
uroczystość ze słodkim poczęstunkiem z okazji ich święta.
Liczne występy dzieci umilały
czas naszym gościom. Każda
klasa przygotowała montaż
słowno-muzyczny z licznymi

wierszami, piosenkami, tańcami. Zostały również zaprezentowane po raz kolejny Jasełka
Bożonarodzeniowe. Było wiele
wzruszeń, uroniła się niejedna
łza.
Uczniom z klasy II udało się
wykorzystać kilka śniegowych
dni i 17 lutego 2012r. wraz
z rodzicami i wychowawcą
świetnie bawili się na kuligu.
Starsi i młodsi zjeżdżali z górki,
potem grzali się przy ognisku
jedząc kiełbaski i popijając gorącą herbatę.
W naszej szkole jest czas na
zabawę, ale wiemy, że nauka
jest najważniejsza. Jednak znaleźliśmy sposób, aby od czasu
do czasu, wiedza została przekazana inaczej i oryginalnie.
Dlatego też 2 lutego odbyły
się warsztaty edukacyjne pod
hasłem „Gady w teorii i praktyce” przeprowadzone przez
pracowników egzotarium „Dolina gadów”. Warsztaty te były
poświęcone omówieniu cech
anatomicznych i środowiska
życia poszczególnych gatunków gadów, połączone z pokazem. Bohaterami warsztatów
były m.in. pyton, węże, żółwie,

Redakcja PSP Bierwce

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance
iniony semestr w PuM
blicznej Szkole Podstawowej im. Braci Andrzeja i Jó-

zefa Załuskich upłynął bardzo
pracowicie. Jesteśmy w trakcie
realizacji projektu systemowego pt. ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w
klasach I-III szkoły podstawowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z

grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia są wsparciem
dla uczniów w procesie rozwoju oraz szkoły w organizacji
kształcenia i wychowania na
I etapie edukacyjnym w kontekście realizacji nowej podstawy programowej, która czyni
z indywidualizacji podstawowy
sposób pracy z uczniami.
Za oknami wiosna, ale my
chcielibyśmy podzielić się
wspomnieniami ze spotkania
wigilijnego w szkole, które, w
naszym poczuciu, było wyjątkowe. Cała społeczność szkol-

na spotkała się przy wspólnie
przygotowanym stole celebrując atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Wyjątkowość chwili
podkreślił spektakl szkolnego
teatru „TERAZ MY” pt. ”Opowieść wigilijna” wg Karola Dickensa. Z tym przedstawieniem,
nasze dzieci wystąpiły przed
pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Jedlance,
gdzie było również wspólne
śpiewanie kolęd i wręczanie
świątecznych kartek, wykonanych przez naszych uczniów.
Mamy nadzieję, że to wzruszające spotkanie da początek
wyjątkowej współpracy między
naszymi placówkami.
Nasza szkoła otwarta jest

na wszelkie przejawy aktywności społeczności lokalnej.
Jest miejscem przyjaznym dla
młodszych, jak również i starszych mieszkańców Jedlanki.
Przejawem takiego działania
były: spotkanie z Mikołajem
i Kolorowy Bal Karnawałowy
dla wszystkich chętnych dzieci z naszej miejscowości. Na
szczególną uwagę zasługuje cykliczna impreza środowiskowa
pt. „Naszym Babciom i Dziadkom w dniu ich święta…” Wystąpiły wszystkie dzieci a cała
uroczystość została zwieńczona przedstawieniem pt. ”Bajka
o królu, co chciał zostać dziadkiem”. Wyjątkowości całemu
spotkaniu dodała przeprowa-
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dzona po raz pierwszy w naszej placówce aukcja laleczek,
wykonanych przez naszych
uczniów w ramach międzynarodowego projektu UNICEF
pod hasłem „Wszystkie Kolory
Świata”. Zebrane w ten sposób
pieniądze przeznaczone zostały
na kampanię szczepień dzieci w
Sierra Leone. Zdecydowaliśmy
się na udział w tym projekcie,
ponieważ uznaliśmy za szczególnie cenne kształtowanie
wśród najmłodszych postawy
tolerancji i otwartości na inne
kultury.
W ramach integracji środowiska lokalnego uczniowie
klasy piątej wybrali się wraz ze
swoimi rodzicami na spektakl
pt. ”Tajemniczy ogród” do Teatru im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu. Wyjazd ten pokazał rodzicom celowość takiej
formy aktywności i możliwość
interesującego spędzania czasu
wolnego ze swoim dzieckiem.
Mając na uwadze naszych
najmłodszych mieszkańców
Jedlanki przystąpiliśmy do
”Otwartego Przedszkola”- Projektu systemowego, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

i kompetencji w regionach.
Poddziałanie
9.1.1.”Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji
przedszkolnej”. Okres realizacji
2011-2013r. Jest to propozycja
działań dydaktyczno-wychowawczych, które rozwijając
umiejętności 3-5 letnich dzieci, otwierają ich możliwości na
przyszłe sukcesy szkolne. To
innowacyjna oferta edukacyjna skierowana do rodziców, by
pełniej i aktywniej uczestniczyli w procesie wszechstronnego
wspierania rozwoju swoich
dzieci.

Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku
Wizyta Europosła
Jarosława Kalinowskiego
w gimnazjum w Jedlińsku.
związku z polską prezydencją w Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw
Zagranicznych w ramach programu edukacyjnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Moja szkoła w Unii
Europejskiej – edycja Powrót
do szkoły” ogłosiło konkurs na
temat: Zostań wolontariuszem,
zmieniaj świat i siebie! – Jak
rozumiesz polskie hasło promujące Europejski Rok Wolontariatu 2011?. Celem obecnej
IX ogólnopolskiej edycji jest
aktywizacja młodzieży wokół
aktualnych wydarzeń w Unii
Europejskiej. Uczestnicząc w
tej inicjatywie, uczniowie zapoznają się z zagadnieniami
dotyczącymi
wolontariatu oraz z prezydencją Polski
w Radzie Unii Europejskiej.
Nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do programu i możemy pochwalić się
ogromnym sukcesem naszych
gimnazjalistek. Do konkursu przystąpiły trzy uczennice
klas III: Iga Bińkowska, Magdalena Malinowska, Klaudia

W

Matusik. Pod kierunkiem pani
Agnieszki Bieniek – Stężalskiej
przygotowały pracę w formie
prezentacji
multimedialnej,
która zajęła I miejsce w województwie
mazowieckim.
Uczennice zakwaliﬁkowały się
do etapu ogólnopolskiego. Warunkiem przystąpienia do tego
etapu było zorganizowanie w
szkole wizyty wysokiego rangą
Europosła. 24 lutego 2012r. gościliśmy Posła do Parlamentu
Europejskiego- pana Jarosława
Kalinowskiego, który przyjął
zaproszenie naszych uczennic.
Wizyta rozpoczęła się akademią na temat: Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, następnie dwie drużyny zwolennicy i
przeciwnicy przystąpienia Polski do strefy Euro zmierzyły się
w euro quizie. Kolejnym punktem spotkania był wywiad z Panem Posłem, który odpowiadał
na pytania przygotowane przez
młodzież, opowiadając o swoich
latach młodzieńczych, o swoich
zainteresowaniach oraz o odpowiedzialnej pracy europosła.
Po krótkiej przerwie odbyło
się spotkanie z przedstawicielami klas trzecich, podczas którego laureatki wojewódzkiego

Spotkanie Jarosława Kalinowskiego z młodzieżą
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I wiadomość z ostatniej chwili. Mamy tablicę multimedialną
w naszej szkole!!! Wiemy, że
szkoła już od dawna przestała
być placówką, w której jedyną
skuteczną metodą dydaktyczną
było nauczanie przy użyciu tablicy i kredy. Rozwój nowoczesnych technologii oraz idące za
nim potrzeby „digital natives”
– czyli młodych ludzi oswajanych z komputerem niemalże
od kołyski – doprowadził do
rozpowszechnienia się narzędzi interaktywnych. Cieszymy
się, że mamy szerokie spektrum
poprowadzenia zajęć fundukonkursu zaprezentowały swoją pracę. Poseł był zachwycony
poziomem artystycznym i merytorycznym uczniów, zwrócił
też uwagę na bardzo dobrze
przygotowanych uczniów, którzy brali udział w euro quizie
i podziękował nauczycielom za
pracę z uczniami. W spotkaniu
z europosłem brali udział przybyli goście w składzie: Wojciech Walczak - Wójt Gminy
Jedlińsk, Jan Gniadek - Radny
Rady Gminy Jedlińsk, Przewodniczący Komisji Rozwoju
i Promocji Gminy, Ewa Bartula
- Radna Rady Powiatu Radomskiego, Przewodnicząca Komisji Administracji, Porządku
Publicznego, Bezpieczeństwa i
Ochrony Ludności, Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku. Gościliśmy
także przedstawicieli uczniów
i nauczycieli z Zespołu Szkół
im. Witolda Gombrowicza we
Wsoli. O wizycie europosła Jarosława Kalinowskiego można
przeczytać i obejrzeć zdjęcia
na stronie internetowej www.
kalinowski.pl lub na stronie naszej szkoły www.pg-jedlinsk.pl.
I Kongres Internautów
Gminy Jedlińsk
2 grudnia 2011r. nasi uczniowie w składzie Iga Makulska kl.

jąc dzieciakom żywą i ciekawą
lekcję z ﬁlmami, obrazkami,
odgłosami zwierząt. Dajemy
możliwość naszym uczniom na
aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w procesy uczenia
się w sposób nowoczesny.
Idąc tym tropem, w marcu
organizujemy w naszej szkole
„Tydzień z Internetem 2012”
w ramach ogólnoeuropejskiej
kampanii
koordynowanej
przez organizację pozarządową
Telecentre-Europe. Tematem
przewodnim tegorocznej akcji
to aktywność osób starszych i
solidarność międzypokoleniowa. Koordynatorem polskiej
edycji jest Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego(FRSI) a patronem koalicja
„Dojrz@łość w sieci”, działająca
na rzecz zachęcania osób starszych do aktywnego korzystania z Internetu. W ramach tych
działań w naszej szkole spotkają się trzy pokolenia: dzieci, rodzice i dziadkowie.
Wszystkich chętnych zapraszamy do naszej szkoły.
Anna Paszkiewicz
IIIA i Patryk Rudziński kl. IIIB
pod opieką p. Romana Wójcika zostali zaproszeni po raz
drugi na II Kongres Młodych
Internautów (KoMIn). Akcja
ogólnopolska została zorganizowana przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową Instytut Badawczy (NASK) z siedzibą w Warszawie w ramach
programu Komisji Europejskiej
„Safer Internet”. Uczestnicy
kongresu poznali innowacyjne
narzędzia do tworzenia multimedialnych prezentacji edukacyjnych MAPPTIPE- Fundacja
Nauka i Wiedza oraz aktywnie
uczestniczyli w warsztatach, na
których wstępnie opracowali
grę planszową. Ideę kongresu
postanowiliśmy przenieść na
teren naszej gminy. W związku
z tym został zorganizowany I
Kongres Internautów Gminy Jedlińsk, w którym udział
wzięli uczniowie gimnazjum
w Wierzchowinach i we Wsoli
oraz po trzech przedstawicieli
z klas III naszego gimnazjum.
Akcję prowadzili uczniowie
podzieleni na dwa zespoły, w
których liderami byli uczestnicy II KoMINu: Iga Makulska
i Patryk Rudziński. I Kongres
Internautów Gminy Jedlińsk
otworzyła pani dyrektor Barbara Walczak i życzyła owocnej
pracy wszystkim uczniom. Obie
grupy Igi i Patryka w prezentacji multimedialnej przedstawiły
na wstępie, czym jest DBI i KoMIN oraz jakie są jego zadania. Pokazali zdjęcia zarówno
z obchodów dotychczasowych
DBI w naszej szkole oraz z I i II
KoMINU. Następnie uczniowie
gimnazjów wspólnie pracowali
nad stworzeniem rodzinnej gry
planszowej o treściach związanych z Internetem i opracowaniem wzoru bezpiecznej strony ▶

Internetowej. Na zakończenie
pani dyrektor po raz drugi zabrała głos i podziękowała za
pracę obu grupom i zaprosiła na następny II Kongres w
przyszłym roku. Poza Kongresem zorganizowane były również konkursy dla wszystkich
uczniów naszej szkoły promujące akcję Dzień Bezpiecznego
Internetu realizując tegoroczne
hasło „Wspólnie odkrywamy
cyfrowy świat! Bezpiecznie!”.
Najlepsze prace, utwory oraz
scenki zostały nagrodzone
i zaprezentowane na apelu.
Akcja ,,Warto być dobrym”
Nasze gimnazjum chętnie
bierze udział w przedsięwzięciach, które promują wśród
młodzieży dobre postawy. W
tym roku przystąpiliśmy do
ogólnopolskiej akcji ,,Warto

być dobrym” organizowanej
przez Stowarzyszenie ,,Przyjazna Szkoła” pod patronatem
Minister Edukacji Narodowej i
UNESCO. Jest to innowacyjne i
unikalne przedsięwzięcie, które
ma na celu promowanie wśród
młodzieży dobrych postaw. Od
początku semestru gimnazjaliści rywalizują w spełnianiu dobrych uczynków do końca roku
w trzech kategoriach: pomoc
drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy,
społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw
człowieka i ochrony środowiska.
Na koniec roku młodzież pod
okiem wychowawcy wybierze
w każdej klasie jednego ucznia,
który okazał się najlepszy. Następnie wśród najlepszych z
całej szkoły zostanie wyloso-

Wzór bezpiecznej strony Internetowej wypracowany na I Kongresie
Internautów Gminy Jedlińsk

wany rower. Akcję koordynuje w naszym gimnazjum pani
Agnieszka Bieniek- Stężalska.
Poza tym czekamy na wyniki naszych uczniów z języka polskiego i informatyki na
szczeblu wojewódzkim oraz na
szczeblu ogólnopolskim z ma-

ZSP w Wierzchowinach
grudnia 2011 ro22
ku w Zespole Szkół
w Wierzchowinach odbyły się

Jasełka Szkolne. Reżyser- pani
Justyna Turzyńska obsadziła
role: Aniołami zostały dziewczynki z klas 2,3 i 5: Diabełkami-uczniowie klasy 2; Pasterzami-chłopcy z 3 klasy.
Uczniowie-Aktorzy na próbach szlifowali obycie sceniczne, szyto i dobierano stroje,
obmyślano scenograﬁę. Tylko
od czasu do czasu padało pytanie, kto będzie Maryją a kto
zagra Józefa i czy w ogóle będą
Trzej Królowie? Zawsze padała
odpowiedź, że tym zajmą się
starsi. Wszystko wydawało się
przewidywalne i powtarzalne. Wreszcie nadszedł dzień
występu. Muzyka klasyczna,
która budowała nastrój całego
przedstawienia, towarzyszyła
uroczystemu wejściu na salę
gimnastyczną Aniołom, które
przed uśpioną jeszcze Stajenką
odtańczyły piękny taniec. Aż tu
nagle na scenę, wraz z Diabełkami, usiłującymi ukraść gwiazdę
betlejemską, wpadł Lucyfer,
którego widok wprawił widownię najpierw w osłupienie a następnie w wybuch radości. W tę
rolę, wykazując się niezwykłym
talentem komicznym, wcielił
się pan konserwator Piotr Jończyk. Mimo to gwiazda ocalała
dzięki stanowczej interwencji
dwóch dzielnych i pięknych
Archaniołów: Gabriela - Agaty Koperskiej oraz Michała
- Katarzyny Gryz. Największą
jednak niespodzianką okazała
się para Królewska, która, choć
w niewdzięcznych rolach Króla
Heroda i Jego Żony, wzbudziła
niebywały aplauz i entuzjazm
wśród publiczności. W tych
nowych dla siebie rolach wystąpili: dyr Barbara Gąska
oraz dyr Artur Sułek. Z wcale
niegasnącą radością i sympatią witano kolejnych aktorów
pojawiających się na scenie:
Śmierć, która zdjęła z tronu
Heroda, - Małgorzatę Zegarek; Trzech Mędrców: Annę
Maj-Imiołek, Bogusławę Roz-

borską, Małgorzatę Brudnicką
wraz ze swoimi roztańczonymi i rozśpiewanymi orszakami
i wreszcie głównych bohaterów:
Maryję – Igę Ziobro oraz Józefa – Pawła Kokoszę. Publiczność, która miała swój czynny
udział w spektaklu otrzymując
zadanie kolędowania podczas
przedstawienia, zgotowała występującym owacje na stojąco.
W radosnych świątecznych nastrojach wszyscy złożyli sobie
życzenia i rozpoczęli ferie bożonarodzeniowe.
Tradycją jest, że w karnawale
same bale, więc dnia 14 stycznia 2012 roku w Zespole Szkół
Publicznych w Wierzchowinach odbyła się zabawa choinkowa. Inicjatorem imprezy
była Rada Rodziców, która wynajęła orkiestrę by przygrywała

uczniom podczas zabawy oraz
zorganizowała poczęstunek dla
wszystkich uczestników. Wszyscy bardzo zaangażowali się
w wystrój sali na tę okoliczność.
Każda klasa przygotowała piękne, białe płatki śniegu. Zawisły
one na niebieskich materiałach
rozwieszonych pod suﬁtem sali gimnastycznej imitujących
zimowe niebo. Dekorację stanowiły również ogromne bałwany i choinki przygotowane
przez panie uczące w klasach 0
- 3. Uczniowie klas młodszych
pląsali jako pierwsi z udziałem
rodziców i nauczycieli, przebrani za księżniczki, piratów
czy kowbojów. Gimnazjaliści
i uczniowie klas 5 oraz 6 na zabawę przyszli późniejszą porą.
Pełno było węży, korowodów
i tradycyjnych kółeczek. Naj-

tematyki. O tych oraz o innych
sukcesach naszych uczniów
pochwalimy się w następnym numerze gazety gminnej.
Justyna Salak,
Agnieszka Bieniek- Stężalska
odważniejsi tańczyli w parach.
Słychać było wesoły gwar i muzykę. Z każdego kąta tryskał
uśmiech, radość i dobra zabawa. W czasie zabawy wszyscy
uczniowie otrzymali słodki poczęstunek w stołówce szkolnej,
który pozwalał regenerować siły do dalszej zabawy. Na koniec
można było tylko powiedzieć:
,,To był bal!”.
Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejszy dzień w roku, wtedy
babcie i dziadkowie obdarzani
są szczególnymi dowodami miłości. W naszej szkole odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Zaproszeni goście
licznie przybyli, aby podziwiać
występy swoich wnucząt. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor, która serdecznie przywitała
przybyłych gości oraz złożyła obecnym na sali babciom
i dziadkom życzenia z okazji
ich święta. Jako pierwsi wystąpili nasi najmłodsi artyści z oddziału przedszkolnego, później
uczniowie I-III przedstawiając
piękne wierszyki i piosenki
poświęcone babciom i dziadkom. Publiczność nagrodziła
ich występ gromkimi brawami.
Na twarzach babć i dziadków
można było zaobserwować
uśmiech, radość, łzy szczęścia
i wzruszenia. Na koniec dla naszych miłych gości zadedykowano specjalną piosenkę ,,Dla
babci i dziadka”. Dzieci złożyły
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życzenia oraz wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty. Po
programie artystycznym babcie
i dziadkowie zostali zaproszeni
na ciasto i kawę. Dzień Babci
i Dziadka na długo pozostanie
w pamięci zarówno dzieci jak
i dziadków.
14 lutego uczniowie kla-

ZSP we Wsoli

nia 13 grudnia 2011r w
D
Szkole Podstawowej we
Wsoli odbyła się druga edy-

cja Konkursu Poezji Anglojęzycznej pod „Poetry for Kids”.
W konkursie wzięło udział
19 uczniów szkoły podstawowej z klas 4-6. Ich zadaniem
było zaprezentowanie jednego z wierszy przygotowanych
wcześniej przez organizatorów
– nauczycielki języka angielskiego -p. Karolinę Morawską
i p. Karolinę Sokołowską. Ponadto każdy uczestnik musiał
wykonać emblemat lub rekwizyty nawiązujące do tematyki
wiersza. Uczniowie świetnie
poradzili sobie z tym zadaniem
i zaskoczyli jury ciekawymi
pomysłami i wyobraźnią. Komisja sędziowska w której zasiadły: p. Karolina Morawska,
p. Karolina Sokołowska oraz
p. Ewa Woźniak – Krawczyk
brała pod uwagę interpretację
wybranego utworu, właściwą
wymowę oraz prezentację plastyczną. W trakcie obrad jury
uczniowie wysłuchali piosenki
pt. „Lemon Tree” w wykonaniu
uczennicy III klasy gimnazjum
Eweliny Wrony. Wszyscy recytatorzy prezentowali wysoki
poziom artystyczny, jednak
najbardziej spodobał się występ uczennicy klasy IV b Kingi
Plewińskiej, która zajęła pierwsze miejsce. Drugie miejsce
zdobyła Katarzyna Nowocień
uczennica klasy VIb. Trzecie
miejsce przypadło w udziale
uczennicy klasy IVa Wiktorii
Pietrzyk. Nagrody ufundowały: p. Lidia Kutkiewicz, p. Karolina Morawska i p. Karolina
Sokołowska.
Dzień 22 grudnia był dniem
świątecznym w naszej szkole.
Wszystkie klasy spotkały się ze
swoimi wychowawcami przy
wigilijnym stole. Panowała atmosfera życzliwości i pokoju.
Zewsząd brzmiały melodie
znanych kolęd. Uwieńczeniem
tego wyjątkowego dnia okazały
się jasełka przygotowane przez
uczniów z dwóch kół teatralnych prowadzonych przez p.
Mirosławę Kalinowską oraz
koła muzycznego, którego
opiekunem jest p. Katarzyna
Sadowska. W sumie na scenie
grało i śpiewało ponad 70 osób.
Jasełka były wesołe, oparte
na tradycyjnych pastorałkach
ludowych, toteż publiczność
świetnie się bawiła. Zachwycało ją bogactwo strojów aktorów, piękny śpiew, sprawność
w przedstawianiu scen i zmiany dekoracji. Nic więc dziwnego, że cała grupa została za-
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sy III gimnazjum wybrali się
na wycieczkę do Radomia.
W sali koncertowej Urzędu
Miejskiego obejrzeli spektakl
pt. „Balladyna” przygotowany
przez aktorów Teatru Nowego
w Słupsku. Następnie zwiedzili
Miejską Bibliotekę Publiczną,
poznali zasoby biblioteki i czy-

telni oraz możliwości korzystania z nich.
Uczniowie naszej szkoły brali
udział w konkursach:
- X Konkurs Historyczno-Regionalny pt ,,Dał nam przykład
Bonaparte” - etap szkolny w PG
i PSP. W PG wzięło udział 6
uczniów, a w PSP - 2 uczniów;

- VI Konkurs Historyczny dla
szkół Podstawowych pt ,,Polscy
Nobliści”. Wzięło w nim udział
4 uczniów, a dwóch zakwaliﬁkowało się do II etapu;
- ,,Z matematyką do Europy”
do II etapu zakwaliﬁkowało się
2 uczniów.
Redakcja PSP Wierzchowiny

proszona ze swoim spektaklem
do kościoła w Wielogórze
(08.01. 2012r.-godz.11.30) i
we Wsoli (29.01.2012r. –godz.
10.00).
Dnia 3 stycznia 2012 roku w
ZSP we Wsoli uczniowie gimnazjum przedstawili nietypowy
spektakl, którym była pantomima z wykorzystaniem światła i cienia. Widzowie widzieli
tylko cienie aktorów oświetlanych przez mocne światło.
Inscenizacja ukazała całą historię zbawienia, a wyjątkowe
wrażenia widzów potęgowała
odpowiednio dobrana muzyka. Zarówno dla organizatorek – katechetki Jolanty Gruzińskiej, pani Teresy Rybskiej
jak i uczniów klasy II a było
to nowe doświadczenie. Zapał
grających i przygotowujących
nauczycieli zachęcił do dalszego poszukiwania oryginalnych
sposobów na przekazanie znanych wszystkim treści.
Już w dniu 4 stycznia 2012r.
w naszej szkole zagrała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Pod opieką p. Pawła Kutkiewicza zorganizowany został
Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Dyrektora Szkoły .
Każdy uczestnik wpłacił 5 zł
na konto orkiestry. W turnieju uczestniczyło 55 uczniów.
Zwycięska drużyna otrzymała
nagrodę w postaci pucharu
oraz tygodniowe zwolnienie z
odpytywania podczas lekcji. W
szkole podstawowej zwycięzcą
była drużyna „Real” w składzie: Kacper Nowak, Oskar
Kępka, Karol Tuzimek, Jakub
Tomalski, Mateusz Kobza, Karol Grochala, Patryk Anduła, w
gimnazjum drużyna „Lamusy”,
którą tworzyli: Kamil Siewierski, Karol Molendowski, Piotr
Nowak, Patryk Krzesiński,
Artur Durak, Mikołaj Wolski,
Dominik Dryja.
5 stycznia 2012r. w naszej
szkole, zgodnie z kilkuletnią
tradycją, odbył się Festiwal Kolęd i Pastorałek, w wykonaniu
dzieci i młodzieży przy akompaniamencie p. J. Falińskiego .

Uczniowie wysłuchali koncertu wykonanego przez uczniów
szczególnie uzdolnionych muzycznie - Aleksandrę Miazgę,
Milenę Dryję, Macieja Michalika, Martynę Kiepielę, Katarzynę Karaś, Katarzynę Nowocień, Agatę Figurę, Magdalenę
Janiszewską, Aleksandrę Gozdur, Wiktorię Pietrzyk, Michała Gomułę przygotowywanych
także przez p. J. Falińskiego
oraz koncertu wokalnego w
wykonaniu p. Pawła Motyki naszego dzielnicowego. Przedstawiciel Posterunku Policji w
Jedlińsku rozdawał uczniom
opaski odblaskowe i książeczki
dotyczące bezpieczeństwa na
drodze oraz zaprezentował tresurę psa policyjnego.
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zagrała także podczas
koncertów i balu karnawałowego. Zorganizowany został
kiermasz ciast upieczonych
przez sponsorów oraz odbyła
się licytacja gadżetów przekazanych przez Urząd Gminy w
Jedlińsku, „Kratki” we Wsoli
oraz indywidualnych darczyńców. Zebraliśmy 2.581,51zł.
Młodzież z gimnazjum wykonywała najpopularniejsze
przeboje podczas
karaoke.
Uczniowie świetnie się bawili
tańcząc i śpiewając.
Przez cały miesiąc luty odbywały się w naszej szkole obchody Międzynarodowego Dnia
Bezpiecznego Internetu pod
hasłem „Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat bezpiecznie”
Podjęliśmy następujące działania: na lekcjach informatyki i zajęciach z pedagogiem
uczniowie zostali zapoznani
z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, poznali
zagrożenia i pozytywne strony
Internetu oraz prawne aspekty
korzystania z sieci. Młodzież
z koła informatycznego wykonała gazetkę oraz apel dla
wszystkich uczniów o zasadach bezpiecznego korzystania
z Internetu. Uczniowie z klas
III PG wzięli udział w I Kongresie Młodych Internautów

zorganizowanym przez PG w
Jedlińsku. Dla rodziców przygotowaliśmy ulotkę informacyjną z zasadami dotyczącymi
bezpiecznego korzystania z
Internetu przez ich dzieci. W
organizację Dnia Bezpiecznego Internetu zaangażowały się
T. Rybska, D. Jędrasiewicz, K.
Sadowska, L. Kutkiewicz.
Po raz kolejny dzieci z paraﬁi
św. Franciszka w Wielogórze
włączyły się w akcję kolędowania misyjnego. Celem akcji
było niesienie Dobrej Nowiny
paraﬁanom, ale także modlitwa i wsparcie materialne dla
małych mieszkańców Sudanu
Południowego. Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się na kilka
tygodni wcześniej. Uczniowie
spotykali się na próbach w kościele, w czasie, których uczyli
się tekstów, kolęd, wykonywali
potrzebne rekwizyty. Pracami
kierowali dorośli – katechetka
Jolanta Gruzińska pracująca
w ZSP we Wsoli oraz Paweł
Religia. Akcja kolędowania
została zrealizowana przy
wsparciu proboszcza paraﬁi
– ks. Mariana Darowskiego.
W uroczystość Objawienia
Pańskiego rozesłane dzieci do
mieszkańców Wielogóry były
bardzo życzliwie przyjmowani.
Wszystkim, którzy przyczynili
się do realizacji tego chrześcijańskiego dzieła bardzo serdecznie dziękujemy.
Pierwszego lutego 2012 roku
odbyła się w naszym gimnazjum akademia z okazji Dnia
Patrona Szkoły. Została ona
przygotowana przez uczniów
klas drugich pod kierunkiem
wychowawczyń-nauczycielek
języka angielskiego: p.Beaty
Rucikowskiej (II a) oraz p.
Anny Falińskiej(II b). Impreza
była połączona z prezentacją
projektu edukacyjnego w języku angielskim. Tematyka projektów dotyczyła najbardziej
popularnych,
atrakcyjnych
i najczęściej odwiedzanych
przez turystów państw i ich
stolic. Młodzież zaprezentowała stroje charakterystyczne dla
każdego kraju, potrawy, ﬂagi i
hymny wybranych regionów.
Uczniowie mieli więc okazję
zaprezentować swoje umiejętności językowe, a w dzisiejszych czasach znajomość języków obcych to jak ,wiadomo,
nieodzowny element komunikacji. Młodzież wykonywała
wiersze, piosenki, jak również
przekazała najważniejsze informacje dotyczące życia i twórczości Witolda Gombrowicza
zarówno w języku polskim, jak
i angielskim. Projekcja ﬁlmu
zatytułowanego „Stacja Gom-
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browicz” cieszyła się dużym
zainteresowaniem i była jednocześnie punktem kulminacyjnym przedstawienia.
Jak co roku w naszej szkole
odbyła się impreza walentynkowa. 14 lutego uczniowie klas
IIa i IIb wraz z opiekunami paniami A.Falińską i B.Rucikowską przygotowali kiermasz walentynkowy, podczas którego
sprzedawano kruche ciasteczka -serduszka, pieczone przez
uczennice, lizaki w kształcie
serc oraz różnorodne ozdoby walentynkowe. Uczniowie
wzięli tez udział w konkursie
na najładniejsza kartkę walentynkową. Ten świąteczny Dzień
Zakochanych zakończony został dyskoteką. Oprócz zaba-

wy tanecznej, młodzież wzięła
udział w karaoke i wyśpiewała najpopularniejsze przeboje
polskie i zagraniczne. Kolejka
do występów była duża, a popisy uczniów godne podziwu.
Nie obyło się bez dedykacji
dla nauczycieli, którzy bawili
się wspólnie z uczniami. Nad
doborem repertuaru i obsługą
sprzętu komputerowego czuwali: p.Jerzy Faliński i p.Teresa
Rybska.
Dzień Patrona w klasach IVVI PSP we Wsoli obchodzony
był poprzez realizację lekcji
bibliotecznych
dotyczących
ciekawostek z życia Witolda
Gombrowicza. W ich trakcie,
w świątecznie udekorowanej
bibliotece, uczniowie poszcze-

gólnych klas brali udział w
atrakcyjnych konkursach z
nagrodami oraz oglądali wystawkę egzemplarzy utworów
autora pochodzących z naszego księgozbioru , a także pozyskanych z Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu. Zajęcia
kończyły się prezentacją przygotowaną przez uczniów ZSP
we Wsoli.
Lekcje prowadziły: p. Małgorzata Wrona, p. Wioletta Nastula, p. Mirosława Kalinowska.
Dwie uczennice z klas IV- VI
PSP we Wsoli zostały ﬁnalistkami Stypendiady Polonistycznej. W konkursie czytelniczym
„ I Ty bądź czytelny” Julia Suwalska z kl. IV b przygotowywana przez p. Małgorzatę Wro-

nę zdobyła wyróżnienie. W
konkursie ortograﬁcznym „Ortograf ” Aleksandra Gozdur z
kl. VI b przygotowywana przez
p. Agnieszkę Brodę również
zdobyła wyróżnienie. Laureatką Stypendiady Wczesnoszkolnej w konkursie plastycznym”- została Karolina Konopik z klasy IIa PSP, która do
takiego sukcesu poprowadziła
p. Agnieszka Motyka. Szkolnym koordynatorem projektu
była p. Mirosława Kalinowska i
p. Agnieszka Motyka. Finalistkom, laureatce i opiekunom
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Bezpiecznego Internetu był
Internet jako łącznik między
pokoleniami. Wszystkie działania były realizowane pod hasłem „ Wspólnie odkrywamy
cyfrowy świat! Bezpiecznie!”
Podczas tegorocznych obchodów DBI uczniowie zwracali uwagę na to, że wirtualny
świat może być odkrywany
wspólnie przez najmłodszych
oraz ich rodziców czy dziadków. Dzieci mogą oswoić
swoich dziadków z techniczną
obsługą Internetu, dziadkowie
zaś czuwają nad bezpiecznym
i rozważnym poruszaniem się
najmłodszych w sieci. Dlatego
w naszej szkole została przygotowana przez klasę VI pod
kierunkiem pani Iwony Śmiechowskiej inscenizacja dotycząca bezpiecznego Internetu.
Po inscenizacji odbyła się prelekcja multimedialna przeprowadzona przez starszego
sierżanta pana Rafała Świetlika. Na koniec został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt.”
Bezpieczny komputer”. Pan
policjant wręczał uczniom
pamiątkowe dyplomy i upominki. 21 lutego odbyły się
eliminacje i ﬁnał konkursu
pt.: „ Komputerowy Rower”.
Drużyna w składzie: K. Nowakowski kl. VI, P. Świąder
kl. VI i S. Walczak kl. V zajęli
IV miejsce. Zawodnicy mu-

sieli wykazać się znajomością
przepisów ruchu drogowego,
zasad udzielania I pomocy
przedlekarskiej (test) i wiedzą
praktyczną. Sprawdzian polegał na przejechaniu rowerem
trasy wylosowanej przez komputer wybierając specjalny
tryb użytkownika programu.
8 lutego w hali sportowej
w Publicznym Gimnazjum
w Stromcu odbył się Regionalny Turniej Unihokeja Dziewcząt i Chłopców o puchar „
Echa Dnia”. Dziewczęta zajęły
III miejsce i otrzymały puchar.
Skład drużyny: B. Rdzanek
– bramkarka, K. Szatan, M.
Szymańska, P. Śmiechowska,
K. Rdzanek, P. Adamska, M.
Gniadek, P. Bednarek, A. Hernik, K. Ślendakowska. Chłopcy zajęli IV miejsce. Skład
drużyny: M. Słomka, M. Zawadzki, P. Trzaskowski, P. Kołodziejczyk, A. Figura - bramkarz, S. Walczak, P. Świąder,
K. Śmiechowski. Uczniowie
naszej szkoły brali udział
w różnych konkursach na
etapie szkolnym, kwaliﬁkując
się do ﬁnałów na szczeblu powiatu, międzypowiatu i kraju.
Życzymy im powodzenia i jak
najlepszych wyników.

Zespół redakcyjny
ZSP we Wsoli

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach

U

czniowie naszej szkoły
brali udział w konkursie plastycznym pt: „Bezpieczeństwo dziecka”. W kategorii 5-7 lat laureatem został B.
Zawadzki z klasy I, w kategorii 8-11 K. Śmiechowski i K.
Rdzanek, a w kategorii 12-15
lat – P. Śmiechowska. Wręczenie nagród odbyło się 12
stycznia 2012r. w MDK w Radomiu. Następnym sukcesem
było zajęcie III miejsca za wykonanie „ Kroniki” w ramach
programu
edukacyjnego
„Bezpieczny powiat” – „Bezpieczna szkoła”. Kronikę
przygotowały I. Śmiechowska
i A. Strzelecka, w nagrodę
szkoła otrzymała 700zł., za
co zostały zakupione koszulki
sportowe. W uroczystym podsumowaniu konkursu brała udział grupa uczniów, na
których czekały niespodzianki - przedstawienie pt. „Jak
Pluszaki Rozrabiaki czekały
na Święta” oraz słodki poczęstunek. Drużyna w składzie
P. Śmiechowska, N. Gudyn,
K. Szatan pod opieką p. I.
Śmiechowskiej, uczestniczyła
w Turnieju Wiedzy pt: „Bezpieczeństwo i higiena pracy
w gospodarstwie rolnym”. Or-

ganizatorem była Państwowa
Inspekcja Pracy w Radomiu.
Uczennice musiały wykazać
się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. Każda
z nich rozwiązywała test z 40
pytaniami. Na ogólny wynik
i zajęte miejsce w rywalizacji szkół miała wpływ suma
punktów, które uzyskały drużyny. Po podliczeniu punktów
nasze uczennice zajęły I miejsce. Nagrodą dla szkoły była
kamera cyfrowa. Indywidualnie dziewczęta otrzymały MP3
i gadżety. 3 stycznia nastąpiło
rozstrzygnięcie I Ogólnopolskiego konkursu z wiedzy na
temat zdrowia i jego ochrony
pt:” MEDITEST”. Uczeń klasy IV K. Śmiechowski zajął
III miejsce, otrzymał dyplom
i nagrodę rzeczową - książkę
pt: „Ciało człowieka”. Uczennica klasy VI P. Śmiechowska
zajęła 9 miejsce i otrzymała dyplom z wyróżnieniem,
pozostali uczniowie dyplom
uczestnictwa. Uczniów do
konkursu
przygotowywała
p. J. Łapczyńska. 7 lutego to
Dzień Bezpiecznego Internetu. Tematem przewodnim
Międzynarodowego
Dnia

Redakcja
PSP Stare Zawady
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Jedlińsk wicemistrzem w Gimnazjadzie Strzeleckiej, piłkarska wiosna rozpoczęta, pierwsze starty przełajowców,
szkolne zespoły Jedlińska unihokeja w ﬁnałach wojewódzkich igrzysk, Anna Rędzia laureatką Powiatowej Gali Mistrzów Sportu,ogłoszono wyniki współzawodnictwa klubowego PFSM
Wystrzelały srebro
Zawodniczki sekcji strzeleckiej gimnazjum w Jedlińsku kolejny raz udowodniły, że należą
do czołówki krajowej. W IV

wienie rozgrywek w klasie
A i B z udziałem naszych drużyn. W spotkaniu inaugurującym rundę rewanżową, Jedlińsk
doznał porażki na boisku lidera

Reprezentanci ULKS Jedlińsk w IV Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Strzeleckiej. Od lewej: M. Kowalczyk, J. Kosman, A. Kupis i P. Łobodzin

Ogólnopolskiej Gimnazjadzie
Strzeleckiej w Nowogardzie na
Pomorzu zajęły znakomite II
miejsce. Nasze dziewczęta od
samego początku plasowały się
wysoko. Największą trudność
sprawił im skrócony czas rozgrywania konkurencji. Nerwowe spojrzenia na zegary utrudniały koncentrację. Napięcie
podnosiły również ponaglenia
sędziów. Ostatecznie minimalnie lepsze okazały się jedynie
zawodniczki Sportowego Gimnazjum Nr 20 z Białegostoku,
posiadającego klasy strzeleckie.
Wicemistrzyniami gimnazjady
zostały Agata Kupis, Magdalena
Kowalczyk i Patrycja Łobodzin.
O krok od kolejnego medalu
była Magda Kowalczyk, która
indywidualnie zajęła czwarte
miejsce. Dobrze strzelał Janusz
Kosman, szósty w klasyﬁkacji
chłopców. Na uznanie zasługuje również zakwaliﬁkowanie się
Patrycji Łobodzin do ﬁnałowej
ósemki ogólnopolskich zawodów „Strzelania w Sieci”. Wśród
kilkuset startujących w eliminacjach młodziczek Patrycja
zajęła piąte miejsce. W ﬁnale
zajęła trzecie miejsce. W ramach Ogólnopolskiego Zlotu
Orlików w Międzyrzecu Podlaskim zajęła pierwsze miejsce
wśród młodziczek i zwyciężyła
także w superﬁnale z udziałem najlepszych zawodników
we wszystkich konkurencjach.
W tych samych zawodach Agata Kupis w rywalizacji juniorek
młodszych była trzecia.
Już nie LKS
Piłkarscy kibice z utęsknieniem czekali na wzno-
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- Pilicy Nowe Miasto 0:3. Z rozgrywek w klasie A wycofał się
zespół Sadownika II Błędów.
O tym, jak duże jest zainteresowanie występami zespołów
z Jedlińska, Wielogóry i Jedlanki świadczyć może przyjazd
sporej grupy kibiców na ostatni
sprawdzian przed pierwszym
ligowym meczem do… Kaszowa?!, gdzie zmierzyły się Orzeł
Jedlanka i GKS Jedlińsk. Oglądający to spotkanie nie zawiedli
się. Po emocjonującym meczu,
w którym piłkarze z Jedlanki
dwukrotnie posiadali dwubramkową przewagę, ostatecznie zanotowano remis 4:4.
W zespole z Jedlińska zaszły
spore zmiany organizacyjne.
Na grudniowym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym Klubu wybrano nowe
władze. Prezesem klubu został
Sławomir Molenda, sekretarzem Łukasz Kurek. Skład
Zarządu uzupełniają Marcin
Durak i Wojciech Żarłok. Dokonano zmian statutowych.
Klub zmienił nazwę na Gminny Klub Sportowy w Jedlińsku.
Dokonano połączenia z sekcją
piłkarską z Jankowic, która prowadziła drużyny młodzieżowe.
Ze względów formalnych, pod
szyldem Jankowic drużyny
młodzieżowe będą grać aż do
zakończenia
tegorocznego
sezonu. Mecze tych drużyn
„u siebie” będą rozgrywane na
boisku w Jedlińsku. Zespoły
prowadzą Sławomir Molenda – rocznik 1999 i mł. oraz
Łukasz Kurek – rocznik 1996.
Zespół seniorów prowadzony
jest wspólnie przez Molendę

i Kurka. Zdaniem prezesa i trenera w jednej osobie – Sławomira Molendy, frekwencja na
zajęciach w okresie przygotowawczym w przerwie zimowej
była dobra. W treningach brało
udział średnio 14-20 piłkarzy.
W zespole nie zaszły większe
zmiany. W spotkaniach kontrolnych występował wprawdzie napastnik Tomasz Janiszewski, ale ostatecznie na jego
powrót do Jedlińska nie wyraził
Sokół Przytyk. W drużynie występować będą także najlepsi
juniorzy. Aktualnie w grupach
młodzieżowych ćwiczy około 50 chłopców, planowane
jest utworzenie kolejnej grupy
naborowej dla rocznika 2002
i młodszych. W spotkaniach
kontrolnych GKS zmierzył się
z Iskrą Gózd, remisując 2:2, wygrał z Cechem Radom 5:2 i doznał wysokiej porażki z juniorami Broni rocznik 1994. Więcej informacji o drużynie na
stronie www.gksjedlinsk.pl.

czątku lutego. W spotkaniach
sparingowych, które rozegrano
z drużynami wyżej notowanymi Wielogóra doznała samych
przegranych: z KS Chomentów
1:2, Legionem Radom (rocznik 1996) 1:3, Bronią Radom
(rocznik 1995) – 0:4 i Windoorem Radom 0:2. Z porażek nie
robiono tragedii. Jak się okazało, były one dobrą lekcją przed
pierwszym meczem z dotychczasowym liderem. Drugim
najpoważniejszym
rywalem
w drodze do awansu wydaje się
być klub z Promnej, który objął
prowadzenie w tabeli. Groźny
może być także Potworów. Kibice wierzą, że wzmocnienia
w składzie pozwolą Strażakowi
pokrzyżować szyki faworytom,
a ich pupile sami staną się pretendentem do awansu.
Swoje „trzy grosze” może
wtrącić Orzeł. Piłkarze z Jedlanki trenowali dwa razy
w tygodniu od połowy stycznia.
Z zespołu ubył Mariusz Nowak,

Wicemistrzynie Gimnazjady na drugim stopniu podium

Obiecujący początek
Bardzo skutecznie zagrały
nasze zespoły w pierwszych
spotkaniach ligowej wiosny
w klasie B. Strażak Wielogóra wygrał z liderem Jaguarem
Wolanów 2:0, przesuwając się
w tabeli na drugie miejsce.
Orzeł Jedlanka długo męczył
się z KS Lesznowola ale ostatecznie zwyciężył 2:1.
Przed sezonem trener Strażaka Marek Zakrzewski zapowiadał wzmocnienia składu. Nie
były one jeszcze potwierdzone,
ale miał nadzieję, że dojdzie
do ich sﬁnalizowania. Pytany
o szczegóły, stwierdził, że nie
chce zapeszać. Przed pierwszym meczem okazało się,
że do zespołu wrócili Michał
Mazurkiewicz, Cezary Kiraga,
Krzysztof Grzyb, Szymon Gajewski. Przyszedł także Michał
Kwiatkowski z Jedlińska. Przygotowania do rundy rewanżowej Strażak rozpoczął stosunkowo późno, bo dopiero od po-

który będzie grał w Belsku Dużym, Natomiast zasilił skład
Maciej Taras, grający dotychczas w Orońsku. Orzeł rozegrał
5 spotkań kontrolnych. Oprócz
wspomnianego wcześniej remisu z Jedlińskiem piłkarze z Jedlanki przegrali z Wulkanem II
Zakrzew 0:10, Akcją Jastrzębia
1:2, Zorzą Kowala 1:3 i Błotnicą 1:3. Mimo to, trener Orła Radosław Oﬁara uważa, że stać
będzie jego podopiecznych na
sprawienie miłych niespodzianek.
Na przełaj po punkty
W podwarszawskim Józefowie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegach przełajowych.
Sześcioosobowa reprezentantacja ULKS Jedlińsk wypadła
na miarę możliwości. Najlepiej
spisał się Łukasz Krawczyk,
który na dystansie 3000m wywalczył wysoką szóstą lokatę.
Na wyróżnienie zasłużyły również Katarzyna Szczęsna – dwu-
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dek, Adrian Jurczak, Grzegorz
Skowroński, Mateusz Szubiński, Patryk Kalbarczyk, Paweł
Piwowarczyk, Hubert Sąpór,
Damian Cichocki i Rafał Florek. Wśród podstawówek wystąpiły dziewczęta ze Starych
Zawad. Zajęły czwarte miejsce
i nie zdołały awansować. Ich
koledzy nie przebrnęli eliminacji powiatowych przegrywając
z Przytykiem. Unihokeistki Jedlińska skutecznie zrewanżowały się Suskowoli w regionalnym turnieju o puchar redakcji
„Echa Dnia”. Pokonały wszystkie ekipy, w tym 5:3 gimnazjalistki z Suskowoli. Chłopcy
z Jedlińska dopiero na czwartym miejscu. Warto dodać, że
najlepszą zawodniczką turnieju
została Anna Rędzia W rywalizacji szkół podstawowych Stare

w III Gali Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego. Ania jest
wyjątkowo wszechstronną zawodniczką W roku 2011 była
pięciokrotną medalistką Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w piłce nożnej, unihokeju, biegach przełajowych.
Została mistrzynią Mazowsza
i wicemistrzynią makroregionu
w rzucie oszczepem. Jako reprezentantka Zamłynia Radom
została powołana do reprezentacji kraju i wystąpiła w eliminacjach Mistrzostw Europy.
W drugiej kategorii, powyżej
15 lat, wyróżniono Beatę Malinowską – brązową medalistkę Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w rzucie dyskiem.
W gronie trenerów pamiątkową statuetką został uhonorowany Radosław Oﬁara.

Łukasz Krawczyk

nasta na 2500m i Klaudia Bień,
która w stawce 89 zawodniczek
była szesnasta. Cała wymieniona trójka zdobyła punkty do
współzawodnictwa Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego.
Wyniki te dobrze prognozują
przed zbliżającymi się eliminacjami do igrzysk szkolnych,
które na szczeblu powiatowym
odbędą się już 30 marca oraz
regionalnym 12 kwietnia. Początek obu imprez o godz. 10:00
na jedlińskich błoniach.
Zagrają w ﬁnałach
W eliminacjach międzypowiatowych XIV Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej
dobry wynik zanotowały szkolne zespoły unihokeja gimnazjum w Jedlińsku. Zarówno
dziewczęta jak i chłopcy zajęli drugie miejsca, awansując
do ﬁnałów igrzysk. W walce
o pierwsze miejsce dziewczęta
uległy swojemu stałemu rywalowi - Suskowoli. W wyjściowym zestawieniu grały Anna
Rędzia, Edyta Trojanowska,
Magdalena Kowalczyk, Anna
i Magdalena Gniadek. Skład
uzupełniały Paulina Walczak,
Karolina Komorowska, Julita
Imiołek i Patrycja Gryz. Męski
zespół musiał rozgrywać swoje
mecze jedynie w sześcioosobowym składzie, bowiem aż czterech podopiecznych Radosława
Oﬁary nie zabrało na zawody
legitymacji i automatycznie nie
mogli wspomóc kolegów. Mimo to, zdołali awansować do
ostatecznej rozgrywki. W ﬁnale, mocno zmęczeni, ulegli wyraźnie ekipie Belska Dużego.
Drużynę tworzyli Wojciech
Dobrowolski, Marcin Gnia-

Srebrne medalistki PG w Jedlińsku w unihokeju.

Zawady zajęły trzecie miejsce wśród dziewcząt i czwarte
w kategorii chłopców.
Eliminacje powiatowe
igrzysk rozegrali także tenisiści
stołowi. Zespoły gimnazjów ze
Wsoli i Jedlińska spotkały się
sobą w półﬁnałach w obu kategoriach. Ostatecznie wśród
gimnazjalistek najlepsze okazały się Diana Jaworska i Magdalena Krupa z Jedlińska, które
wygrały 3:1 ze Wsolą i w ﬁnale
pokonały faworytki z Jastrzębi również 3:1. Dziewczęta ze
Wsoli:. Monika Klocek, Oliwia
Bińkowska, Katarzyna Kobza były trzecie. W turnieju
chłopców tryumfowała Wsola
w składzie: Artur Durak, Karol
Molendowski, Kamil Siewierski
i Damian Opałka. Wyeliminowali oni w półﬁnale Jedlińsk 3:1
i pokonali w ﬁnale Wolanów
3:0. Zwycięskie zespoły wystąpią w kolejnym etapie igrzysk.
Kolejne laury Ani.
Anna Rędzia – zawodniczka
ULKS Jedlińsk w lekkiej atletyce i biegach przełajowych, reprezentantka kraju w kategorii
do lat 17 w piłce nożnej zajęła
trzecie miejsce w kat. do lat 15

Tylko ULKS Jedlińsk
Polska Federacja Sportu
Młodzieżowego ogłosiła wyniki
współzawodnictwa młodzieżowego w zestawieniu klubowym
za rok 2011. Punktacja obejmuje wyniki osiągnięte wyłącznie
w mistrzostwach kraju w kategorii młodzieżowców (20 – 21
lat), juniorów (17-19lat) juniorów młodszych (15-16 lat) oraz

międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików (13-14 lat).
Jedynym
sklasyﬁkowanym
klubem z terenu naszej gminy
jest Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy działający przy Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku. Wśród 3192 sklasyﬁkowanych klubów w Polsce ULKS
zajął 612 miejsce z dorobkiem
60,87pkt. Sklasyﬁkowano 1167
uczniowskie kluby sportowe,
Jedlińsk widnieje na 99 miejscu.
W zestawieniach obejmujących
poszczególne dyscypliny sportowe ULKS zajął 127 miejsce
w lekkiej atletyce na 333 kluby, (jako 19 uks), 65 w biegach
przełajowych – 251 klubów
(jako 14 uks), 44 w strzelectwie
- 66 klubów(12 uks). Należy
dodać, że na punkty Jedlińska
zapracowali głównie młodzicy
i juniorzy młodsi, a więc w kategoriach punktujących najniżej. Klub nie ma możliwości
(głównie organizacyjnych i bazowych) by kontynuować szkolenie w starszych kategoriach.
Dlatego też najlepsi, kontynuując naukę w placówkach ponadgimnazjalnych, wybierają
szkoły, w których mogą nadal
przeżywać sportową przygodę
i reprezentować barwy innych
klubów m.in. warszawskich
– AZS AWF, UKS Kusy, Warszawianki, Legii i radomskich
RLTL ZTE i Technika. O tym,
jak trudno zdobyć punkty
w mistrzostwach międzywojewódzkich świadczy fakt, że
zarówno w lekkiej atletyce jak
i strzelectwie Mazowsze jest
najmocniejszym województwem w Polsce. Dodajmy, że we
współzawodnictwie gmin Jedlińsk został sklasyﬁkowany na
325 miejscu wśród 876 gmin.
Krystian Kilar

Laureaci III Gali Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego w kat. do lat 15.
Pierwsza z prawej: Anna Rędzia
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Dzień Kobiet

Rada programowa:
Wojciech Walczak - przewodniczący
Członkowie honorowi:
ks. prałat dr Henryk Ćwiek
prof. zw. Aleksander Olszewski
dr Stefan Rosiński
dr Krzysztof Sadurski
prof. nadzwyczajny Krzysztof Śmiechowski
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