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Drodzy Państwo
W czerwcu rozpoczęliśmy
obchody 200-tu lecia urodzin
ks. Jana Kloczkowskiego, długoletniego kanonika i proboszcza paraﬁi Jedlińsk, człowieka
wielce zasłużonego dla miasta
i paraﬁi. To głównie dzięki niemu, jego wielkiej pasji do opisywania ówczesnego życia mamy nieocenione zbiory książek,
ksiąg paraﬁalnych i artykułów
prasowych stanowiących świadectwo „czasów minionych”
i bardzo wartościowe źródło
wiedzy o naszej przeszłości.
Cieszę się, że do źródeł tych
sięgnęła młodzież jedlińskiego
gimnazjum, prezentując w dniu
urodzin, montaż słowno – muzyczny w dużej mierze oparty
na tekstach ks. Kloczkowskiego. Pragnę przypomnieć, że to
Jemu zawdzięczamy opis obrzędu „Ścięcie Śmierci”, bardzo
hucznie obchodzonemu w Jedlińsku od pokoleń. To dzięki
tym zapiskom mamy jedyne
tego typu widowisko plenerowe w Europie, które pomaga
w promocji naszej gminy.
Kolejną cykliczną imprezą
promującą gminę jest przygotowywany w muzeum we
Wsoli „Apetyt na Gombrowicza. W ostatnich latach wzrosło
zainteresowanie twórczością
i życiem Gombrowicza a na
naszym terenie znajduje się jedyne w Europie muzeum tego
pisarza. I jak wielu z Państwa
wie nie jest to typowe muzeum

w którym można zobaczyć tylko zgromadzone
tam eksponaty. To prężny
ośrodek kultury tętniący
życiem od chwili powstania. Dzięki olbrzymiemu
zaangażowaniu kierownictwa a także wsparciu i hojności sponsorów, we Wsoli
wystąpiło wielu znanych
i cenionych artystów. Występy te cieszą się olbrzymim zainteresowaniem.
Szkoda tylko, że nasi mieszkańcy zaglądają tam raczej rzadko
a muzeum gości z reguły tłumy
widzów z Radomia. Szanowni
Państwo w imieniu kierownictwa muzeum zachęcam Państwa do odwiedzania tej placówki i skorzystania z bogatej
oferty imprez.
Tradycyjnie chcę Państwu
przekazać informacje dotyczące prowadzonych na terenie
gminy inwestycji:
- rozpoczęły się prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Piaseczno
w związku z tym, mogą wystąpić czasowe utrudnienia. Proszę Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość dla prowadzących
wykopy.
- instalujemy windę w Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku
aby dostosować placówkę do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
- rozpoczęły się prace przy budowie Centrum Kultury w Mokrosęku.
- na budowaną salę sportową
w Jedlance pozyskaliśmy 400
tys. zł. z Ministerstwa Sportu.
- podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na współﬁnansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska i placu zabaw przy
Zespole Szkół Publicznych w
Wierzchowinach.
Wojciech Walczak
Wójt Gminy

BEZPŁATNA ZBIÓRKA WYROBÓW AZBESTOWYCH
Według przeprowadzonej na terenie naszej gminy
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oszacowano, iż całkowita powierzchnia wyrobów azbestowo
– cementowych wynosi ok. 5.5 tys. ton. Wyroby z azbestem to przede wszystkim eternit falisty i płaski, którym
pokryte są dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych. Dlatego, podobnie jak w poprzednim roku planujemy doﬁnansować z budżetu gminy usuwanie odpadów
zawierających azbest, zgodnie z „Programem usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlińsk na lata 2009 – 2032”.
Mieszkańcy zainteresowani usunięciem lub odbiorem
pokryć dachowych z eternitu mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu (48) 32-13-098 lub
w Urzędzie Gminy w Jedlińsku w pok. nr 11a w Referacie Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami .
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Obchody 200-tu lecia urodzin ks. Jana Kloczkowskiego na
cmentarzu w Jedlińsku.

POSTERUNEK POLICJI W JEDLIŃSKU
Godziny dyżurów w PP Jedlińsk

Codziennie od 8:00 - 10:00 i 17:00 - 18:00
Tel. 48 345 37 31, 48 345 37 32, 48 345 37 33

W razie nieobecności spowodowanymi czynnościami służbowymi prosimy o kontakt pod nr alarmowe: 997 lub 112.
Kierownik: sierż. Sztab. Piotr Stachowiak tel. 696 497 080
Dzielnicowy: sierż. Sztab. Marcin Prażmowski: 696 497 052
Podległe mu miejscowości: Klwatka Szlachecka, Kamińsk,
Klaty, Piastów, Józefówek, Marcelów, Wola Gutowska, Gutów,
Ludwików, Górna Wola, Jankowice, Mokrosęk, Bród, Narty,
Gryzów, Wsola, Wielogóra.
Dzielnicowy: sierż. Sztab. Szymon Krajewski - brak tel.
służbowego.
Podległe mu miejscowości: Bierwce, Bierwiecka Wola, Boża
Wola, Budki Wierzchowskie, Czarna Rola, Czarny Ług, Godzisz, Janki, Jedlanka, Jedlińsk, Jeziorno, Kępiny, Kruszyna,
Lisów, Ludwików, Moczydło, Narty, Nowa Wola, Nowe Zawady, Obózek, Piaseczno, Piaski, Płasków, Romanów, Stare Zawady, Urbanów.
Obecnie Posterunek Policji w Jedlińsku znajduje się na II
miejscu pod względem ogólnej wykrywalności przestępstw w
powiecie radomskim (91% skuteczności).

OGÓLNOPOLSKI ZLOT MOTOCYKLOWY
6 - 8 lipca 2012 r.
Jedlińsk - stadion OSiR
Parada motocykli
Konkursy dla odważnych
Pokazy jazdy extremalnej - stunt
Koncerty:
Colorado Band - Country Rock
Pod Wiatr - Irish folk & Shanties
4Szmery - AC/DC Covers

Inwestycje w Gminie
W trakcie realizacji
Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigu osobowego w Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku
Przebudowa dróg gminnych w Jedlance
Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Mokrosęku
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlińsku
Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej Wierzchowiny Zielonka
Przebudowa drogi gminnej Boża Wola - Ksawerów
Przebudowa drogi gminnej w Urbanowie

Przebudowa drogi gminnej Boża Wola - Ksawerów

W

Budowa Centrum Kultury w Mokrosęku.

„Strażacy w hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II”.

dniu18 maja 2012 r.
w Wadowicach odbył
się wielki koncert połączonych
strażackich orkiestr dętych z
całego kraju „Strażacy w hołdzie Błogosławionemu Janowi
Pawłowi II”. Po raz V w tej uroczystości wzięła udział orkiestra z Jedlińska.
W tym roku do Wadowic
przybyło 67 orkiestr. Orkiestrą
składającą się z ponad 2000
muzyków dyrygował major
dr Stanisław Strączek.

Wizyta Lokalnej Grupy Działania „Razem Ku Lepszej Przyszłości” w gminie Jedlińsk

GD „Razem Ku Lepszej
L
Przyszłości” obejmuje obszar w północno-zachodniej
części województwa lubelskiego. Jest to teren 12 jednostek samorządowych tj. Gmin: Łuków,
Adamów, Stoczek Łukowski,
Serokomla, Krzywda, Stanin,
Trzebieszów, Wojcieszów, Wola Mysłowska, Miasto Stoczek
Łukowski, Kłoczew, Nowodwór,
należacych do dwóch powiatow
łukowskiego i ryckiego.
Zarząd i przedstawiciele tego
stowarzyszenia w dniach 10-11
maja przebywali w Centrum
Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Podczas swojej wizyty
studyjnej spotkali się z działającą w naszym powiecie Lokalną
Grupą Działania „Razem dla
Radomki”. Zarządem i pracownikami stowarzyszenia.
Obydwie LGD omówiły zagadnienia związane z funkcjonowaniem Osi 4 Leader Programem Obszarów Wiejskich,
rozwojem produktów tury-

stycznych i realizacji projektów
współpracy, a także problemy i
osiągnięcia w zakresie rozwoju
turystyki i przedsiębiorczości
na obszarach LGD.
11 maja 2012 roku liczna grupa osób LGD „Razem Ku Lepszej Przyszłości” spotkała się z
władzami i pracownikami naszej Gminy.
Na zorganizowanym spotkaniu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jedlińsk sekretarz
Włodzimierz Dłużewski i Dyrektor GCKiKF pani Agnieszka
Gryzek przedstawili prezentację
podjętych działań w zakresie
inwestycji, które zostały zrealizowane ze środków unijnych,
działań kulturalnych i społecznych.
Następnie uczestnicy spotkania udali się w teren, gdzie szczegółowo mogli się przekonać o
dokonaniach inwestycyjnych
Gminy Jedlińsk. Odwiedzili m.
in.: Ośrodek Zdrowia i Muzeum
Gombrowicza we Wsoli, Ośro-

dek Zdrowia i Publiczną Szkołę
Podstawową w Bierwcach, gdzie
dyrektor Joanna Mazur zaprosiła do zwiedzania placówki.
Szkoła w Bierwcach bardzo
podobała się odwiedzającym
wśród, których było kilku wójtów z województwa lubelskiego.
Potem w Woli Bierwieckiej zobaczyli Centrum Kultury ,które
zostało doﬁnansowane dzięki
środkom unijnym otrzymanym

w ramach naboru wniosków
przeprowadzonych przez LGD
„Razem dla Radomki” dla działania „Odnowa i Rozwój Wsi”,
a kolejne zadania będą realizowane w najbliższym czasie w
Wierzchowinach i Mokrosęku.
Udowodniliśmy, że działając
wspólnie, można osiągnąć więcej.
Radna Ewa Oﬁara
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Z prac Rady Gminy

P

rzewodniczący Rady zwołał sesję na dzień : 29 marca, 27 kwietnia i 31 maja 2012 r.
Rada Gminy podjęła uchwały
w sprawie:
- 29 marca:
Nr XII/1/2012 wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na
2012 r.; Nr XII/2/2012 Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jedlińsk na lata 2012-2015; Nr XII/3/2012 udzielenia pomocy ﬁnansowej dla
Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu; Nr XII/4/2012
udzielenia pomocy ﬁnansowej
dla Powiatu Radomskiego; Nr
XII/5/2012 udzielenia pomocy
ﬁnansowej dla Powiatu Radomskiego; Nr XII6/2012 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki; Nr
XII/7/2012przyjęcia 3-letniego
Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Jedlińsk
na lata 2012-2014; Nr XII/8/
2012 wyznaczenia podmiotu
właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w
zakresie wspierania rodzin; Nr
XII/9/2012 zatwierdzenia do realizacji Gminy Jedlińsk projektu
systemowego „ Bądź aktywny-bądź najlepszy” na lata 2012-2014; Nr XII/10/2012 bezpłatnego udostępniania obiektów
boiska wielofunkcyjnego, placu
zabaw w miejscowości Czarny
Ług realizowanego w ramach
projektu „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami
małej architektury w Czarnym
Ługu”; Nr XII/11/2012 przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; Nr
XII/12/2012 uchwalenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na 2012 r;
Nr XII/13/2012 rozpatrzenia
skargi; Nr XII/14/2012 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe za-
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dowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Wola Gutowska i
Piaseczno-I etap Wola Gutowska,
-przedłożenia Radzie Gminy
Jedlińsk rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za
2011 r. oraz sprawozdania ﬁnansowego za 2011 r. SPZOZ,
GBP i GCK i KF,
-rocznego sprawozdania za 2011
r. instytucji kultury,
-zmiany w składzie osobowym
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę drogi gminnej ul. Bpa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę drogi gminnej Wierzchowiny-Zielonka,
-stawki czynszu za lokale
mieszkalne wchodzące w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy
Jedlińsk,
-powołania Komisji Przetargowej na modernizację instalacji
grzewczej w PSP w Jedlińsku,
-powołania Komisji Przetargowej na budowę Centrum Kultury Wiejskiej w Mokrosęku,
-zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Jedlińsku,
-określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w jazdach lokalnych i podróżach służbowych
na obszarze kraju,
-powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu ze służby przygotowawczej,
-powołania Komisji Konkursowej na kandydata na dyrektora
Zespołu Szkół Publicznych we
Wsoli,
-powołania komisji Konkursowej na kandydata na dyrektora
Publicznego Przedszkola w Jedlińsku,oraz cztery zarządzenia
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie na 2012 r.
Zgodnie z ustawą o ﬁnansach

publicznych art. 267 ust.3 Wójt
złożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu oraz Radzie
Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 r.
Dochody zostały zrealizowane
w wysokości 39.565.604,91 zł co
stanowi 102,2% planu i oznacza
wzrost w stosunku do 2010 r.
o 1,3%. Wydatki wykonano w
kwocie 40.738.075,27 zł -97,2%
planowanych. Kwota wydatków
jest o 8,8% niższa od wydatków
poniesionych w roku ubiegłym.
W wyniku analizy sprawozdań
na koniec 2011 r. nie stwierdzono zaciągnięcia zobowiązań ponad plan wydatków.
Na podstawie analizy sprawozdania ﬁnansowego z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła realizację przez
Wójta Gminy budżetu i przyjęła
wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jedlińsk
za 2011 r.
Na sesji w dniu 31 maja br.
Rada Gminy rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdania Wójta
z wykonania budżetu za 2011 r. i
udzieliła Wójtowi absolutorium
z tego tytułu.
W miesiącu kwietniu Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Spraw Socjalno-Bytowych Marek Janiec
zaprosił na posiedzenie Kierownictwo Powiatowego Zarządu
Dróg, Wójta oraz radnych Powiatu i Gminy. Omawiano plany remontów, inwestycji i modernizacji dróg powiatowych na
naszym terenie. Stałe Komisje
Rady pracowały zgodnie z przyjętym planem pracy na 2012 r.
Następna sesja Rady Gminy
odbędzie się pod koniec czerwca br.
Ewa Koper

I DZIECIĘCA SESJA RADY GMINY JEDLIŃSK

maja 2012 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku zasiadło
piętnastu młodych radnych,
przedstawicieli wszystkich szkół
podstawowych oraz gimnazjalnych. Dorośli samorządowcy
udostępnili im swoje miejsca ze
względu na Międzynarodowy
Dzień Dziecka.
Dziecięcą Sesję rozpoczął
Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Sulisz. Powitał
wszystkich zebranych i życząc
owocnych obrad oraz złożył
dziecięcym radnym serdeczne
życzenia z okazji ich święta. Do
życzeń dołączył się także Wójt
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opatrzenie w wodę dla sołectwa
Klwatka Szlachecka z terenu
gminy Jedlińsk,
-27 kwietnia:
Nr XIII/15/2012 bezpłatnego
udostępnienia obiektów boiska
wielofunkcyjnego, placu zabaw
w miejscowości Czarny Ług realizowanego w ramach projektu
„Budowa
ogólnodostępnego
boiska wielofunkcyjnego, placu
zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu”,
Nr XIII/16/2012 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
Nr XIII/17/2012 zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach
i zasadach zwalniania ich od
obowiązku realizacji tych zajęć
oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach
prowadzonych przez gminę Jedlińsk,
-31 maja:
Nr XIV/18/2012 rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania
Wójta z wykonania budżetu
za 2011 r. i sprawozdania ﬁnansowego; Nr XIV/19/2012
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2011 r.; Nr XIV/
20/2012 wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2012 r.;
Nr XIV/21/2012 Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Jedlińsk na lata 2012-2015; Nr
XIV/22/2012
zatwierdzenia
rocznego sprawozdania ﬁnansowego za 2011 r. instytucji kultury, Nr XIV/23/2012 zatwierdzenia rocznego sprawozdania
ﬁnansowego za 2011 r. zakładu
opieki zdrowotnej.
Wójt wydał zarządzenia w
sprawach:
-powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego ‘BuGminy - Wojciech Walczak.
Największe emocje wzbudziły sprawy różne - poruszane
podczas sesji. Dyskusja była
bardzo ożywiona. Młodzi radni opowiedzieli się za budową
placów zabaw, wyposażonych w
profesjonalny sprzęt, przy szkołach, które takiego placu nie posiadają. Poruszali także tematy
oświetlenia w gminie, remontu
w szkołach, problemów ze śmieciami oraz chipowania psów.
Do pomysłu dzieci i ich uwag
odnosił się na bieżąco Wójt oraz
Przewodniczący Rady Gminy.
Aneta Żurowska

G

minny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jedlińsku
zakończył rekrutację do projektu systemowego „Bądź aktywny-bądź najlepszy” w 2012r.
Ze wsparcia skorzystają osoby korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej, będące
osobami w wieku aktywności
zawodowej, w szczególności:
- osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy
- osoby nieaktywne zawodowe
- osoby niepełnosprawne.
Celem realizacji projektu jest
aktywizacja zawodowa osób
zamieszkujących na terenie

„Bądź aktywny-bądź najlepszy”

gminy Jedlińsk poprzez:
- podniesienie kwaliﬁkacji zawodowych
- wzrost wiedzy dotyczącej
prawnych aspektów zatrudnienia
- wzrost umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy
- zwiększenie wiary we własne
siły i umiejętności.
Grupą docelową projektu jest
30 osób, w tym 3 osoby niepełnosprawne, wybrane zgodnie
z zasadą równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach POKL.
Mając na uwadze specyﬁczne trudności uczestników do
których jest kierowany pro-

jekt, niezbędne jest zastosowanie kompleksowego systemu
wsparcia z naciskiem na pracę
z odbiorcami poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej
integracji w szczególności:
1. Poradnictwa psychologicznego.
2. Zapewnienie konsultacji o
charakterze zawodowym w tym
doradztwo zawodowe.
3. Umożliwienie podwyższenia
kwaliﬁkacji poprzez ukończenie kursów o charakterze zawodowym.
4. Organizacja i ﬁnansowanie
poradnictwa i wsparcia w zakresie podniesienia kompeten-

cji i umiejętności społeczno-zawodowych.
Proﬁl kursów zawodowych
jest zaplanowany zgodnie z
oczekiwaniami uczestników
projektu, który został poprzedzony warsztatami grupowymi
i spotkaniami indywidualnymi
z doradcą zawodowym w miesiącu czerwcu 2012r .
W miesiącu kwietniu zawarto pisemne porozumienie z
PUP w Radomiu określające
zasady współpracy w zakresie
realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji.
Monika Gałek

Seminarium dyrektorów bibliotek powiatu radomskiego
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kwietnia 2012r. Gminna
Biblioteka Publiczna w
Jedlińsku miała zaszczyt gościć
dyrektorów bibliotek powiatu
radomskiego. Tematem seminarium, które zorganizowała
Miejska Biblioteka Publiczna w
Radomiu, była prezentacja działalności Gminnej Biblioteki w
Jedlińsku. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Przewodniczący Rady Gminy – Waldemar Sulisz, Przewodnicząca ds.
Kultury – Bożena Okrój oraz
Skarbnik Gminy – Ilona Starzyńska, która zapoznała gości z
historią i teraźniejszością gminy

Jedlińsk. Miłym akcentem było
spotkanie z pisarzem Sebastianem Piątkowskim – autorem
książki ,,Jedlińsk. Monograﬁa
historyczna miejscowości i jej
okolic’’. Dyrektorki otrzymały
w prezencie do swoich bibliotek
książki, które w imieniu Wójta
Gminy Jedlińsk – Wojciecha
Walczaka wręczyli: Przewodniczący Rady Gminy, Przewodnicząca ds. Kultury oraz Skarbnik
Gminy.
Więcej zdjęć na stronie internetowej biblioteki.
Bożena Starzyńska

Tydzień Czytania Dzieciom
,,Czytanie łączy Europę’’ – to
hasło tegorocznego Tygodnia
Czytania Dzieciom.
W dniach od 11 do 18 maja
w ramach Tygodnia Czytania
Dzieciom w Gminnej Bibliotece
w Jedlińsku odbyły się spotkania
z dziećmi. Na głośne czytanie
zaproszone zostały przedszkolaki i dzieci klas I z Jedlińska.
W tym roku bajki i wierszyki czytali pracownicy Urzędu
Poczty w Jedlińsku: Agnieszka

Czarnecka – asystent, Damian
Gutowski – listonosz oraz stażystka GBP - Olga Berlińska.
Maluchy zadowolone z wizyty
w bibliotece obiecały, że będą
pamiętały o codziennym dwudziestominutowym
głośnym
czytaniu bajek.
Więcej zdjęć na stronie internetowej biblioteki
www.biblioteka.jedlinsk.pl.
Bożena Starzyńska

Biblioteka bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”.

1. Fundacja Orange jest organizacją pozarządową, której jednym ze statutowych zadań jest rozwój społeczeństwa
informacyjnego oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.
2. Fundacja Orange zaingerowała Program „Akademia Orange dla bibliotek”, którego
celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększanie
dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by
gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Warto przeczytać

,,Piłka nożna’’ – A. Smith
Znakomita książka dla młodych piłkarzy, którzy chcą doskonalić umiejętności, a także tych, którzy chcą im w tym skutecznie pomagać. Poradnik uczy młodego gracza szybkiego myślenia
i reagowania, a także niezbędnej w tym sporcie cierpliwości.
,,100 największych przywódców’’
Książka prezentuje życiorysy wielkich przywódców starożytnego i nowożytnego świata. Przybliża postacie stu
największych przywódców, którzy zmienili bieg historii.
,,Biez wodki’’ – A. Topolski
Podróż przez wojenną Rosję widzianą oczami młodego chłopaka z najgorszej możliwej perspektywy - zza więziennych krat i obozowych drutów.
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W

dniu 6 maja 2012 w
Bierwieckiej
Woli
odbyła się Majówka zorganizowana przez Wójta Gminy
Jedlińsk Wojciecha Walczaka
oraz Gminne Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
Program imprezy był różnorodny i każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. Impreza rozpoczęła
się grami i zabawami integracyjnymi dla dzieci. Najmłodsi
chętnie skakali na skakankach,
kręcili hula-hop oraz celowali
piłką do chusty Klanza. Następnie przyszedł czas na prezentację grupy rekonstrukcyjnej
Anielska Rota z Częstochowy.
Publiczność wzięła udział w
nauce tańców dworskich, zabawach plebejskich oraz mogła
obejrzeć pokaz walki rycerskiej.
Kolejnym punktem programu
był Turniej Rodzinny skie-

W

ielkimi krokami zbliżają się upragnione przez
wszystkich wakacje. Wszystkich tych, którzy chcą spędzić
je w sposób kreatywny zapraszamy do placówek Gminnego
Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w: Jedlińsku, Jedlance,
Ludwikowie, Bierwieckiej Woli
i Lisowie. Przygotowały one na
okres wakacji wiele ciekawych

O

d 13 do 21 kwietnia br.
w Gminnym Centrum
Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku gościła kultura dalekiego wschodu. Dzięki uprzejmości
Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie mogliśmy podziwiać artystyczną wycinankę wykonaną przez twórcę
z Tajwanu. HSIN FU-HUNGA,
który wkroczył w świat wycinanki w wieku 4- lat. Do dnia
dzisiejszego opanował tę sztukę
do perfekcji, przez co stała się
ona nie tylko jego pasją, ale tak-
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maja 2012r. w GCKiKF
w Jedlińsku odbyło się
otwarcie dwóch wystaw: Agaty Sułkowskiej pt. „Wydobyte” oraz Magdaleny Błażewicz
pt. ”Pomniki Jana Pawła II”.
Na otwarcie wystawy przybyli
mieszkańcy, przyjaciele autorek
jak również wice przewodnicząca Rady Gminy Ewa Oﬁara.
Uroczystego otwarcia dokonała
dyrektor Gminnego Centrum
Kultury.
Agata Sułkowska jest mieszkanką Gminy Jedlińsk (mieszka
w Wielogórze). W 2008 r. uzyskała dyplom ASP w Łodzi w
Katedrze Projektowania Ubio-
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Majówka 2012
rowany do rodziców i dzieci.
Rodziny wzięły udział m.in. w
następujących konkurencjach:
skoki w workach, bieg z balonem, kalambury, rzuty ringiem,
Quiz, bieg z nartami, „cechy
partnera”. Zwycięzcami została
rodzina Życkich. Uczestnicy
turnieju rodzinnego otrzymali nagrody w postaci sprzętu
AGD ufundowane przez Wójta
Gminy Jedlińsk. Po zaciętej rywalizacji turniejowej przyszedł
czas na prezentację zespołu
„Wólczanki”. Jest to nowopowstały zespół składający się z kobiet z Bierwieckiej Woli, które
zaprezentowały kilka ludowych
utworów. Dla silnych mężczyzn
przewidziano
konkurencję
Strong Men-siłowanie na rękę,
która zgromadziła wielu chętnych panów i wzbudziła wiele
emocji. Najsilniejszym mężczy-

zną w Bierwieckiej Woli okazał
się pan Sławomir Rędzia.
Przez cały czas trwania imprezy można było nabywać
prace plastyczne wykonane
przez mieszkańców oraz kupić
los na loterii fantowej. Losy
brały udział w losowaniu nagrody w postaci roweru, który
ufundował R. Dobosz-radny

Akcja Lato 2012

propozycji. Zajęcia rozpoczną
się 3 lipca i trwać będą do 25
sierpnia W ciągu wakacyjnych
miesięcy młodzi mieszkańcy będą mogli wziąć udział w
bloku zajęć: edukacyjno- artystycznych oraz rekreacyjnosportowych. We wtorek zapraszamy na zajęcia krajoznawcze,
w środy na zajęcia artystyczne
w czwartki na zajęcia eduka-

cyjne, a w każdy piątek zapraszamy do krainy fantazji. Miłośników sportu zapraszamy na
Turnieje o Puchar Wójta. Będą
to Turnieje: Dzikich Drużyn,
Siatkówki Plażowej oraz Trio
Basket. Zachęcamy osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci od IV
klasy SP do udziału w Rajdzie
Rowerowym ,z cyklu „Poznajemy naszych sąsiadów”, który

powiatu. Każdy kto przybył na
tą imprezę mógł spróbować
wypieków oraz zjeść kiełbaskę
z grilla. Tę stronę imprezy przygotowali mieszkańcy Bierwieckiej Woli. Impreza zakończyła
się zabawą taneczną w godzinach wieczornych.
Anna Malinowska

odbędzie się w sierpniu . Szczegółowe informacje o rajdzie
pojawią się wkrótce na stronie
internetowej i na plakatach
Wszystkich
mieszkańców
zachęcamy od udziału w imprezach organizowanych przez
nasze placówki Zapewniamy
,że czas spędzony z nami nie
będzie czasem straconym .
Agnieszka Gryzek

Wystawy w Gminnym Centrum Kultury
że zawodem. Tematem jego dzieł
jest między innymi fauna i ﬂora.
W swoich pracach stosuje innowacyjne techniki, przez co każda
z nich jest wyjątkowa. Potraﬁ on
wyczarować ze zwykłej kartki
papieru niesamowite rzeczy, a
jego umiejętności i niezwykła
wyobraźnia wprawiły w zachwyt
osoby , które odwiedziły wystawę. Dopełnieniem tajwańskiego
tygodnia była emisja ﬁlmu opisującego słynny festiwal lampionów na Tajwanie.
Agnieszka Gryzek

ru z tytułem magister sztuki.
Na wystawie pt. „Wydobyte”
przedstawiła kolekcje wzorów
odzieży wierzchniej, damskiej.
Kolor czarny został użyty jako
kolor bazowy, na tle którego pojawiły się inne kolory, takie jak
pomarańczowy, biały czy ﬁoletowy. Można było podziwiać
nie tylko uszytą odzież, gotową
do ubioru, która odpowiada
współczesnej modzie, ale także
zobaczyć wstępne projekty do
przedstawionych prac. Należy
wspomnieć, iż Agata Sułkowska ma na swoim koncie wiele
wyróżnień i nagród. Jej kolekcja obuwia pod tytułem „Ci-

sza Barw” zdobyła I miejsce w
Międzynarodowym Konkursie
Młodych Projektantów Obuwia
MOSSHOES w Moskwie w roku
2006 w kategorii awangarda oraz
Dyplom na Międzynarodowych
Targach w Poznaniu, Srebrny
medal im. Józefa Chełmońskiego, patrona PLSP w Nałęczowie
za całokształt osiągnięć naukowych i artystycznych w latach
1996 – 2001
Magdalena Błażewicz pochodzi z Radomia. Jej pasją jest
między innymi fotografowanie
znanych ludzi i miejsc, które
odwiedza. W Jedlińsku na wystawie pt. „Pomniki Jana Pawła

II” zobaczyliśmy 116 fotograﬁi.
Wystawy cieszyły się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy. Agacie Sułkowskiej oraz Magdalenie Błażewicz
dziękujemy za udostępnienie
oglądanych prac oraz życzymy
dalszych sukcesów w swoim
dorobku artystycznym. Cieszymy się, że są wśród nas osoby
nietuzinkowe, które maja swój
styl, które rozwijają swoje zainteresowania i czynią nasz świat
piękniejszym.
Więcej zdjęć z wystaw
na
stronie
internetowej
www.ck.jedlinsk.pl
Teresa Leśniewska

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

Nazwa imprezy

Termin

Miejsce

Informacja ogólna
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
według planów tygodniowych

1.

Akcja Lato 2012

3 lipca - 25 sierpnia 2012

GCKIKF w: Jedlińsku, Lisowie,
Bierwieckiej Woli, Jedlance,
Ludwikowie, OSIR w Jedlińsku

2.

Zjazd motocyklistów

6 -8 lipca 2012

OSIR w Jedlińsku

impreza plenerowa

3.

Turniej ,,Dzikich Drużyn” – dla dzieci
i młodzieży

10-12 lipca.2012

OSIR w Jedlińsku

Rozgrywki w piłce nożnej / szczegóły w
regulaminie

4.

Turniej siatkówki plażowej o Puchar Wójta
Gminy

14-15 lipca 2012

OSIR w Jedlińsku

Rozgrywki w siatkówce plażowej.
Szczegóły w regulaminie

5

Turniej Koszykówki Trio Basket

21-22 lipca 2012

OSIR w Jedlińsku

Rozgrywki w koszykówkę/ szczegóły w
regulaminie

6.

Międzynarodowy Plener Malarski

6-15 sierpnia

GCKIKF w Jedlińsku

spotkanie służące wymianie kulturalnej
zakończone wystawą poplenerową

7.

Poznajemy naszych sąsiadów” Rajd
Rowerowy”-

11 sierpnia 2012

Jedlińsk GCKIKF

impreza rekreacyjno- krajoznawcza
dla wszystkich miłośników aktywnego
wypoczynku

8.

VII Turniej Sołectw -Święto Plonów

2 września 2012

Jedlińsk

impreza integracyjna nawiązująca do
dawnych tradycji obrzędowych

9.

XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej

9 września 2012

Kościół pw. św. Piotra i Andrzeja
w Jedlińsku

koncert

10.

Obrzędy jesienne - Święto Pieczonego
Ziemniaka

23 września 2012

Ludwików

impreza integracyjna nawiązująca do
dawnych tradycji

czerwca 2012r. w Jedliń19
sku odbył się turniej piłkarski dla dzieci ze szkół pod-

stawowych z gminy Jedlińsk,
Błotnica i Jastrzębia. Boje toczyły się na boiskach Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Jedlińsku
przy ul. Warszawskiej. W organizację tego przedsięwzięcia
zaangażowali się: Wójt Gminy
Jedlińsk Wojciech Walczak,
Gminne Centrum Kultury i
Kultury Fizycznej w Jedlińsku,
Gminny Klub Sportowy Jedlińsk, Starostwo Powiatowe w
Radomiu oraz Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej.
W imprezie udział wzięło 11
drużyn, które drogą losowania
przybrały nazwy reprezentacji
startujących w tegorocznych
Mistrzostwach Europy rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie. Po całodniowej walce na

S

towarzyszenie PERSPEKTYWY realizuje obecnie
projekt skierowany do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców Jedlanki,
Kępin, Czarnej Roli, Nowej
Woli. Projekt jest współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII,
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Realizacja projektu jest szansą
na rozpoczęcie procesu autoizolacji mieszkańców wsi oraz
umożliwi rozwój lokalnych
inicjatyw przyczyniających się
do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W ramach
projektu odbywają się warsztaty psychologiczne grupowe

Turniej Piłkarski „MINI EURO 2012”
boiskach, meczach w grupach
i pojedynkach ﬁnałowych, do
głównego ﬁnału dotarły reprezentacje Hiszpanii i Francji, w
którym lepsi o jedną bramkę
okazali się Francuzi. W meczu
o trzecie miejsce zmierzyły się
ekipy Grecji i Holandii, w tym

pojedynku lepsza była Grecja
wygrywając dwoma bramkami.
W turnieju wyróżniono pięciu najbardziej wszechstronnych
zawodników grających w polu
i jednego bramkarza. Wyróżnienia otrzymali: Maciej Chojnacki (Francja), Karol Tuzimek

(Hiszpania), Szymon Paluch
(Grecja), Jakub Czyż (Niemcy),
Piotr Kornafel (Włochy) a także Świątkowski Dominik (Holandia). Ponadto nagrodzono
drużynę Fair Play, którą została
reprezentacja Portugalii.
Klasyﬁkacja końcowa turnieju:
1. Francja (PSP Wierzchowiny 1)
2. Hiszpania (PSP Wsola)
3. Grecja (PSP Ludwików)
4. Holandia (PSP Wierzchowiny 2)
5. Niemcy (PSP Jedlińsk)
6. Włochy (PSP Kaszów)
7. Polska (PSP Bierwce)
8. Ukraina (PSP Stare Zawady 1)
9. Chorwacja (PSP Jedlanka)
10. Portugalia (PSP Stare Siekluki)
11. Anglia (PSP Stare Zawady 2).
Łukasz Kurek

„ZAWSZE ZE SOBĄ”

i indywidualne, sesje coachin- kluczenia, zostaną opracowane kluczenia społecznego.
gowe, zajęcia sportowe - aero- i rozdane ulotki dotyczące wyAneta Żurowska
bik z wykorzystaniem sprzętu
gimnastycznego(disco dome,
ﬂow tonic, taśmy do ćwiczeń),
zajęcia taneczne, spotkania
dotyczące zdrowego żywienia.
Wszystkie zajęcia prowadzone
są przez profesjonalnych trenerów. W najbliższym czasie
uczestnicy projektu wezmą
udział w wycieczce do Muzeum Instrumentów Ludowych
znajdującym się w Szydłowcu.
Konferencja podsumowująca
projekt (pierwsza odbyła się w
maju), odbędzie się w listopadzie, podczas której uczestnicy projektu zaprezentują swoje
umiejętności wokalno-muzyczne oraz sportowe wzbogacone o
wizualizację multimedialną. W
celu wzmocnienia tematu wy-

7

D

obra literatura, świetna
muzyka i interesujące
niekonwencjonalne
przedstawienie teatralne, a przede
wszystkim dobra zabawa – tak
podsumować można kolejny
piknik artystyczny „Apetyt na
Gombrowicza”, który odbył się
we wsolskim Muzeum Witolda
Gombrowicza w dniach 15 i 16
czerwca. Tym razem organizatorom pomagała nawet pogoda.
Nie udał się tylko oglądany już
po zakończeniu pikniku mecz
polskiej reprezentacji piłkarskiej.
W tym roku organizatorami
imprezy były dwie instytucje:
Muzeum Witolda Gombrowicza oraz Gmina Jedlińsk. Jak
podkreślił szefujący wsolskiemu muzeum Tomasz Tyczyński,
bez pomocy gminy program
piątego już pikniku, odbywającego się w trudnym dla kultury
roku, byłby znacznie uboższy.
Partnerem przedsięwzięcia była
Fundacja Wsola Pomost, która
przed pięciu laty zainicjowała tę
cykliczną imprezę. Sponsor wydarzenia to Mazowiecka Spółka
Gazownictwa.
W piątek we wsolskich plenerach świetny koncert dała
wybitna piosenkarka i autorka
Gaba Kulka, która przedstawiła
nie tylko utwory ze swojej płyty
„Hat, Rabitt”, ale także covery
znanych przebojów rockowych.
Wybitna artystka - w 2009 r.
została między innymi nomi-

Apetyt na Gombrowicza

nowana do Paszportu Polityki,
a rok później uhonorowana
Fryderykiem w kategorii „Wokalista roku” – przyciągnęła do
wsolskiego parku tłumy słuchaczy, choć nie jest gwiazdą muzyki pop ani celebrytką z okładek
kolorowych pism. Mimo zimnego wieczoru, nikt chyba nie
żałował spędzonego w MWG
czasu, bo Gaba Kulka nie tylko pokazała swój wielki kunszt
muzyczny, ale także okazała się
osobą niezwykle ciepłą i sympatyczną, łatwo nawiązującą kontakt z publicznością. Po koncercie przez kilkadziesiąt minut
cierpliwie rozdawała autografy i
rozmawiała ze wszystkimi chętnymi. Żegnając się z organizatorami, Gaba Kulka oświadczyła,
że chętnie do Wsoli wróci, tym
razem z koncertem akustycznym.
Drugi dzień pikniku rozpo-

reciarza Michała Budzisza.
Ostatnim punktem oﬁcjalnej
części „Apetytu na Gombrowicza” był świetny koncert grupy
Amok, składającej się z pięknych
i zdolnych aktorek: Agnieszki
Judyckiej, Moniki Węgiel i Katarzyny Dąbrowskiej. Kobiecemu trio o potężnych głosach
towarzyszy li znakomici muzycy pod kierownictwem Janusza
Bogackiego. Panie - szerokiej
publiczności znane są z serialu
„Na dobre i na złe”, a warszawskiej z teatru Współczesnego, z
którym są związane – zaprezentowały utwory ze swojej debiutanckiej płyty, a także ze spektakli muzycznych, w których
brały udział.
Jak mówiły po koncercie,
obawiały się nieco pierwszego
w historii „Amoku” koncertu
w plenerze, ale wsolska publiczność przyjęła je tak dobrze,
że nie miały ochoty kończyć
koncertu. Nie przeszkadzali
im nawet ci widzowie, którzy
wymykali się przed końcem,
by zdążyć na transmisję meczu
Polska – Czechy. Nie pytaliśmy,
ale dziś pewnie żałują, iż nie wybrali muzycznego Amoku. Nie
żałowali natomiast ci, którzy do
Wsoli na „Apetyt…” się wybrali.
Następny piknik już wkrótce, bo
za rok.

czął Teatr A3 niecodziennym
spektaklem toczącym się na
niemal całym terenie otaczającym wsolski pałac, po którym
poruszały się ogromne oczy,
nos, ręka i uszy. Pełne humoru
przedstawienie szybko wciągnęło widzów do świetnej zabawy,
która jednocześnie była lekcją
gry aktorskiej. Komu nauki było
mało, mógł w pałacu wysłuchać
i obejrzeć niezwykle interesujący wykład o teatrze autorstwa
Dariusza Skibińskiego, aktora i
reżysera Teatru A3.
Dla tych, którzy woleli pozostać na świeżym powietrzu,
organizatorzy też mieli propozycje: pojedynek na miny lub
pojedynek szachowy. O ile dr
Arkadiusza Kądzieli, szachisty i
sędziego I klasy, nikt nie był w
Więcej zdjęć na ostatniej
stanie pokonać, to znaleźli się
tacy, którzy swoimi minami roz- stronie numeru.
śmieszyli i skonfundowali kaba-

Podsumowanie zajęć artystycznych prowadzonych w GCKIKF

minne Centrum KultuG
ry i Kultury Fizycznej
w Jedlińsku w ciągu całego roku

szkolnego prowadzi zajęcia dla
dzieci i młodzieży z terenu gminy Jedlińsk. W roku 2011/2012
prowadzone były zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne,
wokalne oraz zajęcia z języka
angielskiego. Na wszystkie zajęcia prowadzone przez instruktorów uczęszczało ponad 100
młodych osób z terenu gminy
Jedlińsk. Ogromnie cieszy fakt,
że tak duża liczba dzieci i młodzieży chce korzystać z oferty
GCKIKF w Jedlińsku.
24 maja 2012 roku w Sali OSP
miało miejsce podsumowanie

zajęć artystycznych. Uczestnicy
prezentowali na scenie umiejętności zdobyte na poszczególnych
zajęciach. Impreza rozpoczęła
się od występu dzieci uczęszczających na język angielski, które
zaśpiewały 2 utwory w tym języku. Następnie widownia mogła obejrzeć przedstawienie pt.”
Kocio-koteczki” w wykonaniu
młodszej grupy biorącej udział
w zajęciach teatralnych. Po zakończeniu przedstawienia na
scenie pojawili się uczestnicy
zajęć wokalnych, którzy zaprezentowali swoje umiejętności.
Można było usłyszeć między
innymi utwory formacji Bajm
oraz Dżem. Przybyli na imprezę

widzowie mogli obejrzeć także
występ starszej grupy teatralnej
w przedstawieniu „Nasz wspólny domeczek”. Zdobyte umiejętności prezentował również
akordeonista- uczestnik zajęć
muzycznych. Po tym występie
przyszedł czas na prezentacje
uczestniczek zajęć muzycznych
uczących się gry na ﬂecie. Podczas trwania imprezy można
było zwiedzać wystawę prac
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uczestników zajęć plastycznych.
Wszystkim dzieciom i młodzieży, która brała udział w zajęciach
artystycznych zostały wręczone
dyplomy oraz słodki upominek.
Na zakończenie tego wydarzenia
przybyli na imprezę widzowie
mogli obejrzeć przedstawienie
Paweł i Gaweł w wykonaniu zaproszonych artystów, którzy na
co dzień występują w teatrze.
Anna Malinowska

Ogólnopolskie zawody modeli zdalnie sterowanych

23

czerwca 2012r. w miejscowości Janki odbyły
się Ogólnopolskie zawody modeli zdalnie sterowanych (AIRCOMBAT) pod patronatem
Wójta Gminy Jedlińsk.
Pioloci z Radomia, w ﬁnale zajęli trzy pierwsze miejsca.
Na czym polega walka Aircombat?
Do każdego z modeli podcze-

pia się dziesięciometrową, wąską
taśmę wykonaną z kolorowej bibuły. Startuje jednocześnie maksimum siedem samolotów. Zadaniem każdego z zawodników
jest atak na taśmę innego zawodnika. Celem jest ucięcie taśmy
śmigłem lub zerwanie jej inną
częścią swojego samolotu. Punktowane jest zarówno skrócenie
taśmy przeciwnika, jak również

ochrona własnej przed ucięciem.
Dyscyplina ta jest niezwykle widowiskowa i obﬁtuje zarówno w
efektowne cięcia taśmy jak również spektakularne zderzenia
modeli w powietrzu.
Mimo to straty nie są duże, ponieważ modele te wykonane są z
elastycznej i łatwo naprawialnej
pianki EPP. Niejednokrotnie
bywa, że uszkodzone modele są

C

o czwarty wypadek w
rolnictwie, to upadek
na podwórzu w obrębie obejścia. Przyczyną upadku
może być nieutwardzona, nierówna i dziurawa powierzchnia
podwórza, szczególnie śliska w
trakcie deszczu lub nieodśnieżona zimą. Upadkowi sprzyja
używanie nieodpowiedniego
obuwia i brak dbałości o porządek w obejściu - porozrzucane
przedmioty i materiały, przewody i druty przysypane słomą
itp.
Aby zmniejszyć ryzyko niebezpiecznego upadku na własnym podwórzu wystarczy podjąć mało kosztowne działania:
- wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię placów i przejść,
- usunąć wystające przedmioty
i nierówności, które zazwyczaj
przykryte śniegiem mogą być
niewidoczne,
- oświetlić podwórza i chodniki,
- zimą likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych przez usuwanie śniegu, posypywanie oblodzeń piaskiem,
popiołem lub trocinami.
Ponad połowa wypadków na
terenie obejścia zdarza się podczas przenoszenia różnych materiałów używanych w gospodarstwie. Ciężar przenoszonych
ładunków należy dostosować
do własnych możliwości bo-

Wypadki w obrębie obejścia

wiem podnoszenie
i przemieszczanie
nadmiernych ciężarów może prowadzić do poważnych
schorzeń i trwałych
uszkodzeń układu
kostno-szkieletowego.
D opu s z c z a l ny
ciężar przenoszony jednorazowo dla dorosłego mężczyzny
wynosi 50 kg, dla kobiety zaś 20
kg. Dla kobiety w okresie ciąży lub karmienia piersią - 5 kg.
Chłopcy i dziewczęta do 15 roku życia nie powinni przenosić
więcej niż odpowiednio: 20 i 14
kg. Podczas podnoszenia ciężarów należy stosować zasadę:
zgięte nogi, proste plecy, płynnie do góry i do przodu”.
Obciążenia kręgosłupa przy
prawidłowym i nieprawidłowym podnoszeniu ciężarów
Szczególnie często zdarzają
się potknięcia o wysokie progi

w wejściach do budynków inwentarskich oraz
upadki ze schodków do
kabiny ciągnika, które
będąc w złym stanie
technicznym często są
dodatkowo oblepione
resztkami błota i roślin.
Co trzeci wypadek
zdarza się na skutek
upadku osób ze strychów, poddaszy, stodół i innych budynków gospodarczych podczas
układania i zrzucania pasz
objętościowych i słomy przez
niezabezpieczone otwory zrzutowe w stropach i ścianach budynków. Upadek ze strychu lub
poddasza najczęściej kończy
się ciężkimi obrażeniami ciała,
a nawet śmiercią poszkodowanych. Co roku zdarzają sie także
tragiczne w skutkach wpadnięcia - zwłaszcza dzieci - do niezabezpieczonych dołów i odkrytych studzienek ściekowych,
szamb, zbiorników gnojowicy.

szybko naprawiane i startują do
lotu w tej samej walce. Modele są
lekkie i stosunkowo bezpieczne
przy zachowaniu odpowiednich
środków ostrożności. Nie wymagają też zbytnich nakładów
ﬁnansowych. Z tych to powodów konkurencja ESA może być
uprawiana przez najmłodszych
adeptów modelarstwa.
SK

Włazy stropowe powinny być
zabezpieczone od góry barierką
na wysokości 1,1 m oraz listwą
zaporową przypodłogową grubości około 15 cm na podłożu
chroniącą przed wypadkiem w
razie poślizgnięcia. Wszelkie
otwory w podłogach powinny
być zabezpieczone pokrywami, by ich powierzchnia była
zrównana z powierzchnią podłoża; powinny być zamontowane uchwyty do podnoszenia i
opuszczania przykrywy.
Źródło: Pracuj bezpiecznie poradnik dla rolników
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego życzy Państwu
bezwypadkowej pracy. Jeśli jednak zdarzy się wypadek przy
pracy rolniczej, należy zgłosić
go do najbliższej placówki terenowej Kasy, jak najwcześniej,
bez zbędnej zwłoki.
Jest to obowiązek wynikający
z art. 45 ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników /Dz. U.
2008 Nr 50 poz. 291 z późniejszymi zmianami/.
Wypadek może zgłosić poszkodowany, członek rodziny
lub inna osoba w dowolny sposób:
- osobiście,
- telefonicznie,
- na piśmie,
- pocztą elektroniczną.
Placówka Terenowa
KRUS w Radomiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku informuje,
że od 1 marca 2012 r. prowadzi działalność
Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla osób
i rodzin doświadczających przemocy domowej:
- świadków przemocy i osób posiadających jakiekolwiek informacje o podejrzeniu krzywdzenia
- osób które w wyniku sytuacji losowej potrzebują niezwłocznie pomocy specjalisty.
Celem pracy Punktu Konsultacyjnego- Informacyjnego jest:
- uruchamianie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej:
-udzielanie porad psychologicznych, prawnych i socjalnych.
W punkcie świadczą nieodpłatnie pomoc psycholog i prawnik
Spotkania odbywają się w każdy wtorek miesiąca w godz. od 16 do18-tej
w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Krótka 1
Wszystkim osobom, które zgłaszają się do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego specjaliści zapewniają anonimowość.
Pamiętajmy, że przemoc w rodzinie to nasza wspólna sprawa.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jedlińsku specjalista pracy socjalnej Marianna Fidos - tel. 48 32 13 127
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oc Świętojańska to maN
giczny wieczór wywodzący się z czasów pierwszych

Słowian i związany z letnim
przesileniem. Wedle dawnej tradycji było to święto wody i ognia,
miłości i płodności. Tej nocy dozwolone były tańce i swawole,
które na co dzień uważane były
za naganne. Najważniejsze podczas tej nocy było jednak poszukiwanie legendarnego kwiatu
paproci oraz puszczanie wianków na wodę. Panny na wydaniu plotły je z kwiatów i ziół, aby
rzucić je w nurt rzeki. W innym
miejscu stali mężczyźni, których
zadaniem było ich wyłowienie. Wianek szybko wyłowiony
oznaczał rychłe małżeństwo. Jeśli wianek utonął – oznaczało to
staropanieństwo, jeśli najdłużej
płynął rzeką – długie poszukiwanie męża. Obecnie Noc świętojańska cieszy się coraz większym
powodzeniem. Jest świętowana
nie tylko w małych miejscowościach, ale także w dużych miastach. Jednak odbiega nieco od
swego pierwotnego charakteru.
Tegoroczna Noc Świętojańska,
która rozpoczęła się o godz.
16.00 na OSiR miała bardzo róż-
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:: SOBÓTKA ::

norodny program artystyczny
skierowany zarówno do młodszych i starszych. W tym roku
oprócz stałych elementów takich
jak: konkurencje zręcznościowe,
pojedynek panny- kawalerowie,
konkurs na najładniejszy wianek
sobótkowy, można było także
wysłuchać programu muzycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia
do GCKIKF (Aleksandry Jaroszek, Zuzanny Fołtyn, Wiktorii
Kozłoskiej i Marii Śliwowskiej)
Miał również miejsce pokaz
umiejętności fryzjerskich, który
został wykonany przez uczennice z ZDZ z Radomia. Dużym zainteresowaniem wśród publiczności cieszyły się dwa przedstawienia teatralne. Pierwsze w wykonaniu artystów z Warszawy pt.
„Wilk i zając”, oparty na dobrze
znanej nam wszystkim baśni
rosyjskiej. Świetna gra aktorów,
kolorowa scenograﬁa, muzyka
i humor sytuacyjny sprawił, że
wszyscy bawili się znakomicie.
Natomiast drugie przedstawienie zaprezentowała młodzież
biorąca udział w zajęciach teatralnych (Joanna Puk, Wiktoria
Rafalak, Klaudia i Kinga Plewiń-

skie, Wiktoria Wąsik Monika
Bolek, Aleksandra Paluch, Tymon Cichowlas). W ich wykonaniu obejrzeliśmy przedstawienie
pt. ,,Nasz wspólny domeczek”,
którego głównym tematem jest
życie rodzinne, a właściwie konﬂikt między rodzeństwem.
Zgodnie z tradycją w godzinach wieczornych odbyło się
puszczanie przyniesionych wianków na wodę. jak również szukanie legendarnego kwiatu paproci. W tym roku pojedynek panny
kawalerowie wygrała drużyna
żeńska w składzie: Aleksandra
Simlat, Martyna Mizerska, Nikola Trzaszczka, Ewa Nowak. Najwięcej dobrej zabawy dostarczyła
konkurencja jedzenia ptysi. Największą jak zwykle atrakcją dla
dzieci było malowanie twarzy.
Kulminacyjnym
punktem
sobótkowej nocy było rozpalenie ogniska przez Wójta Gminy
Jedlińsk - Wojciecha Walczaka.
Pod wieczór można było się bawić w rytmach muzyki zespołu
„Chanel”. Zebrali oni ogromny
aplauz wykonując znane i lubiane przez wszystkich piosenki
disco polo. Całości dopełniła zabawa z DJ-em.

Tradycjna impreza sobótkowa
odbyła się także w Lisowie. Dzieci i młodzież mogła wziąć udział
w grach i zabawach zręcznościowych, które poprowadziła młodzież z wolotariatu studenckiego
,,,Projektor”. Odbył się także konkurs z nagrodami na najładniejszy. Zabawa z DJ-em trwała do
późnych godzin wieczornych.
Agnieszka Gryzek

:: SÓBTKA::
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Z życia szkół

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku
inicjatywy
Szkolnego
Z
Koła Turystycznego prowadzonego przez Annę Walczyk

18 maja b.r. wyruszył z Jedlińska
V Powiatowy Pieszy (Spódnicowy) Rajd Śladami Gombrowicza. Ponad 200-osobowa
grupa uczniów reprezentowała
uczniów z następujących szkół:
Jedlińska, Wierzbicy, Jastrzębia,
Jastrzębi, Jedlni-Letnisko, Radomia, Parznic, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Rusinowie. Głównym celem
rajdu było propagowanie pieszej
turystyki, poznanie zabytków
ziemi jedlińskiej oraz poszerzenie wiedzy związanej z życiem
i twórczością autora Iwony,
księżniczki Burgunda.
Trasa wiodła prze jedliński
Rynek do kościoła paraﬁalnego
p.w. św. ap. Piotra i Andrzeja
(informacje barokowej świątyni
przekazała rajdowiczom B. Cieślak), ukwiecone łąki i żywiczne
lasy, które były znakomitym tłem
do przyrodniczych opowieści,
snutych przez p. G. Rokicińskiego – pracownika Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych.
Podczas wędrówki uczniowie
spotkali A. Romanowa – przyjaciela samego Gombrowicza
– który był zachwycony ideą rajdu oraz liczbą uczestników. We
wsolskim pałacyku rajdowicze
obejrzeli pamiątki po wielkim
twórcy. Dominantą wiosennego
spotkania na szlaku było podsumowanie konkursów, wspólne śpiewy i tańce. Zwycięzcy

w turnieju wiedzy o pisarzu oraz
„posiadacze najefektowniejszej
spódnicy” odebrali puchary
i nagrody w rąk sekretarza gminy- W. Dłużewskiego.
Kochamy nasze rodziny– takie
hasło przyświecało uroczystości,
która odbyła się w sali gimnastycznej naszej szkoły.Spotkanie
z rodzicami było doskonałą okazją do prezentacji artystycznych
umiejętności dzieci z oddziału
„0”. Każdy z trzech oddziałów
przygotował wiersze, piosenki
oraz tańce (polkę, trojaka, krakowiaka), wszystko pod kierunkiem Agnieszki Przybyłowskiej,
Beaty Kaczor, Donaty Chojnackiej.
Już od 2 lat, 1 czerwca jest
Dniem Odkrywania Talentów.
W bieżącym roku szkolnym atmosferę odkrywania uczniów
uzdolnionych podgrzewał nastrój zbliżających się mistrzostw
w piłce nożnej. Z tego powodu
uczniowie PSP im. T. Kościuszki przygotowali przebrania
polskich kibiców (w ramach
programu „Kibicujemy przez
duże „K”). Świętowanie rozpoczęło się apelem, podczas którego dyrektor D. Cielniak złożył
wszystkim zebranym dzieciom
życzenia i przedstawił porządek
dnia. Tuż po apelu uczniowie
klas O-III obejrzeli przedstawienie przygotowane przez koleżanki i kolegów z klasy IIIb (p.
K. Kapusta), natomiast uczniowie z klas IV-VI wzięli udział
w pokazie pierwszej pomocy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie

R

ok szkolny 2011/2012 był
dla uczniów naszej szkoły
wyjątkowy pod względem sukcesów osiągniętych w konkursach przedmiotowych.
I miejsce w Konkursie „Z
matematyką do Europy” zajął
uczeń klasy VI Daniel Jurczak.
Paulina Kaszuba (uczennica
klasy V) zwyciężyła w konkursie
„English Five”, a drużyna w składzie: Paulina Bukowska, Kacper
Kacprzak oraz Marta Śpiewak
(klasa VI) zajęła III miejsce
w konkursie „Zabytki i atrakcje
turystyczne Londynu”. Uczennica klasy VI Paulina Bukowska
zajęła I miejsce w X edycji konkursu historycznego pod hasłem
„Dał nam przykład Bonaparte…”, który każdego roku organizuje MODN. W tym samym
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konkursie wyróżnienia otrzymali: Joanna Kłosowska, Monika Kozłowska i Daniel Jurczak.
W XI edycji gminnego konkursu plastycznego (tegoroczne
hasło: „Ptaki naszych lasów, pól
i ogrodów”) wyróżniono prace
następujących uczniów: Pauliny
Bukowskiej z klasy VI, Joanny
Kłosowskiej również z klasy VI,
Michała Komara z klasy II, Natalii Tkaczyk i Weroniki Szczęsnej z klasy I.
Ważnym wydarzeniem w życiu społeczności uczniowskiej
były obchody rocznicy śmierci
patrona szkoły – Jana Pawła II.
Uroczystą akademię i prezentację multimedialną poświęconą
osobie Ojca Świętego przygotowali uczniowie klas III – IV.
W przededniu 221 rocznicy

przedmedycznej. Dzieci miały
możliwość poćwiczyć na fantomie sztuczne oddychanie. Prowadzący spotkanie – uczniowie
Szkoły Medycznej w Radomiu
– prezentowali metody udzielania pierwszej pomocy oraz przypomnieli telefony alarmowe.
Kolejną atrakcją tego dnia była
wspólna zabawa przy karaoke
– uczniowie mogli zaśpiewać
wybraną przez siebie piosenkę.
Chętni mogli rywalizować ze
sobą w rozgrywkach sportowych, zabawach sprawnościowych i w prezentacji talentów
plastycznych. Na zakończenie
odbyła się dyskoteka. Wspólne
świętowanie umiliły wszystkim
nagrody oraz poczęstunek przygotowany przez przedstawicieli
Szkolnej Rady Rodziców.
Pod koniec maja b.r. w PG nr
13 w Radomiu odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego Lemaniacy.
Startujący w nim uczniowie
musieli napisać opowiadanie lub
nowelę w konwencji science ﬁction lub fantasy. I tym razem nasi młodzi poloniści nie zawiedli.
Natalia Zaremba – ucz. kl. VIb
zajęła III miejsce, natomiast Maria Z. Mroczkowska- ucz. kl. VIb
oraz Patryk Kotkowski – ucz. kl.
IVa zdobyli wyróżnienia. Gratulujemy uczniom, Rodzicom oraz
nauczycielce, Annie Krasce.
Za nami podsumowania kolejnych edycji gminnych konkursów, którym od lat towarzyszy
hasło: „Chrońmy by przetrwaćchrońmy by żyć”.
XII edycja konkursu matematycznego o treściach ekologicznych składała się z dwóch części najpierw były prezentowane

przez poszczególne szkoły hasła
ekologiczne związane z ochroną
i oszczędzaniem wody, zaś w II
części uczniowie rozwiązywali zadania matematyczne Oto
zwycięzcy: ZSP we Wsoli, ZSP
Wierzchowiny, PSP Jedlinsk.
Koordynatorzy konkursu: Anna
Stanik, Bożena Krupa.
X edycja konkursu przyrodniczego: Czy znasz swoja gminę?:
I miejsca równorzędnie zajęły
cztery szkoły: PSP Bierwce, PSP
Jedlanka, PSP Stare Zawady, ZSP
we Wsoli. Koordynator konkursu: Elżbieta Religa. W obu
konkursach wzięli uczniowie
z 6 szkół podstawowych z terenu
gminy. Nagrody dla zwycięzców
i uczestników ufundował Urząd
Gminy w Jedlińsku.
Śpiew słowików towarzyszył
prezentacji wystawy plastycznej i wyróżnionych autorów
prac plastycznych w Gminnym
Konkursie Plastycznym: „Ptaki
naszych lasów, pól, ogrodów”,
którego organizatorem od 11
lat jest Bożena Cieślak. Na konkurs wpłynęło 270 prac z 7 szkół
w tym 80 autorów zostało obdarowanym artystycznym szkłem
pozyskanym z Huty BERTA we
Wsoli. Składamy za to serdeczne
podziękowania.
Zwieńczeniem naukowych
potyczek była muzyczna dedykacja w wykonaniu uczniów
naszej szkoły pod kierunkiem
A. Kowalczyk i E. Stachurskiej.
Śpiew ptaków zwiastuje zbliżające się wakacje. Życzymy, by były
czasem odpoczynku i poznawania wszystkiego, co piękne i wartościowe.
Anna Kraska,
Bożena Cieślak

uchwalenia Konstytucji 3 Maja
uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w krótkim spektaklu
historycznym przegotowanym
przez dzieci uczęszczające na
zajęcia koła teatralnego. Jak każdego roku bardzo uroczyście
obchodzono w szkole „Dzień

Matki”. Licznie przybyłe mamy
uczniów klas 0 – III z uwagą wysłuchały i obejrzały przygotowany specjalnie dla Nich program
artystyczny, po którym zostały
zaproszone na słodki poczęstunek.
Dzięki inicjatywie władz naszej

▶

gminy wybrani uczniowie szkoły mogli uczestniczyć w I Dziecięcej Sesji Rady Gminy, która
odbyła się 31 maja z okazji Dnia
Dziecka. Przedstawicieli szkół
oraz zgromadzoną publiczność
powitał Wójt Gminy Jedlińsk
Wojciech Walczak. Wystąpienia
młodych „radnych” świadczą, iż
bardzo poważnie potraktowali
przydzielone im na ten szczególny dzień obowiązki. Szkolny
Dzień Dziecka upłynął pod znakiem dobrego humoru i zabawy,
której popsuć nie zdołał nawet
padający obﬁcie deszcz.
W dniach 12 – 13 czerwca odbyły się zaplanowane wycieczki. Dzieci z OP oraz klas I – III
zwiedziły Kazimierz Dolny nad
Wisłą. Założenie tego urokliwego miasta przypisuje się królowi
Kazimierzowi Wielkiemu, który
ufundował tu zamek i słynną
kazimierzowską farę. Obecnie Kazimierz stał się jednym

z najchętniej odwiedzanych
przez turystów miast polskich.
Uczniowie podziwiali historyczną zabudowę Dużego Rynku kamienice o manierystycznym
wystroju z ok. 1615 r. należące
do braci Przybyłów: Pod Świętym Mikołajem i Pod Świętym
Krzysztofem, kamienicę Gdańską z 1795 r. w stylu barokowym,
Białą oraz Celejowską. W czasie
przejażdżki Melexami w kierunku Wąwozu Korzeniowego
dzieci widziały również zamek,
XVII-wieczny Zajazd Pocztowy
i synagogę. Dużym wyzwaniem
dla uczestników było wejście
na Górę Trzech Krzyży, ale nasi
odważni podróżnicy i ich niestrudzone wychowawczynie doskonale sobie poradzili. Równie
interesująca i atrakcyjna, pomimo niezbyt sprzyjającej pogody,
była wycieczka uczniów klas IV
– VI w Góry Świętokrzyskie.
Uczniowie zwiedzili m. in. Re-

spomniane spotkanie
W
było podsumowaniem
realizowanego przez pół roku

szkoły.
W kwietniu wszyscy przeżywaliśmy Zmartwychwstanie Pana Jezusa, czyli Święta Wielkanocne. Jedną z dawnych tradycji
świątecznych był dyngus. W tym
roku nasza koleżanka Bożena
Paluch postanowiła podtrzymać
tę tradycję i wraz ze swoimi wychowankami oraz niektórymi
rodzicami wyruszyła po dyngusie. Byli bardzo mile i gościnnie
przyjmowani. Gospodarze częstowali ich ciastem, słodyczami,
owocami oraz dawali pieniążki.
Za zebrane w ten sposób pieniądze wyjechali na wycieczkę
do Warszawy. Dla wielu miesz-

zerwat przyrody Kadzielnia.
Wzgórze wznoszące się na wysokość 295 m n.p.m. zbudowane jest z wapieni dewońskich.
Obecne wyrobisko (wcześniej
były tam kamieniołomy) wypełniają wody podziemne tworząc
Jezioro Szmaragdowe. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła
KOP, któremu posadzony został
Dąb Pamięci w dniu 14 kwietnia
2010r. W dniu 11 maja 2012r.
odbyła się piękna i podniosła
uroczystość odsłonięcia tablicy
i poświęcenia Kamienia Katyńskiego. Odprawiona została
msza święta w intencji zamordowanego w Katyniu por. Mariana
Szachowicza i wszystkich oﬁar
zbrodni katyńskiej. Po inscenizacji udaliśmy się na plac szkolny, gdzie odbyła się uroczystość
odsłonięcia tabliczki katyńskiej
por. Mariana Szachowicza zainstalowanej na kamieniu, w pięknym otoczeniu zieleni. Ks. proboszcz Janusz Chamera poświęcił kamień i odmówił modlitwę
w intencji zamordowanych

kańców Bierwiec było to wielkie
i miłe zaskoczenie. Niektórzy po
raz pierwszy słyszeli takie ludowe piosenki.
W kwietniu 2010r. PSP
w Bierwcach – jak i wszystkie
szkoły w gminie Jedlińsk – przystąpiła do projektu „Katyń...
ocalić od zapomnienia”. Naszej
szkole wyznaczono postać porucznika Mariana Szachowicza, urodzonego w Radomiu
w 1913r., nauczyciela, żołnierza

w Katyniu, Charkowie, Twerze
oﬁcerów.
Następnie odbył się apel poległych podczas którego uczniowie
zapalili znicze ośmiu oﬁcerom,
w tym Marianowi i jego bratu
Zygmuntowi
Szachowiczom
– zamordowanym w Katyniu.
Następnie nauczycielka historii
Bożena Zbrożyna przypomniała
tragiczną historię katyńskiego
lasu.
W swoim wystąpieniu wójt,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach

projektu edukacyjnego „Kręć się
kręć wrzeciono...” (doﬁnansowanego ze środków Programu
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce).
Zatytułowaliśmy je „Opowiedz
mi Twoją historię”. Miało ono
charakter kameralny, sprzyjający
wysłuchaniu wspomnień dziadków i pradziadków naszych
uczniów.
Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Joanna Mazur, która życzliwie wspiera wszystkie inicjatywy służące rozwojowi uczniów,
szczególnie związane z regionalizmem i patriotyzmem lokalnym. Następnie nauczycielka historii Bożena Zbrożyna, pracująca w szkole w Bierwcach od 34
lat, organizatorka „Muzeum pod
strzechą” i współautorka projektu, dokonała podsumowania
działań podjętych w ramach jego realizacji. W kolejnym punkcie naszego spotkania uczniowie
klasy IV zaprezentowali swoją
wiedzę i umiejętności zdobyte
podczas realizacji projektu – była to specyﬁczna forma lekcji
na temat „Co to jest folklor?”,
a wszystko przeplecione tańcem
i piosenką.
Mieliśmy też przyjemność
gościć też przedstawicieli władz
samorządowych gminy Jedlińsk
z Panem Wójtem Wojciechem
Walczakiem, przewodniczącym
Rady Gminy Panem Waldemarem Suliszem oraz naszą nieocenioną radną Ewą Oﬁarą, która
wspiera i wspomaga wszelkie
inicjatywy i działania naszej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance

C

zerwiec w Publicznej
Szkole Podstawowej im.
Braci Andrzeja i Józefa Załuskich mijał pod znakiem niecodziennych wydarzeń. Tradycją
w naszej placówce są obchody
Dnia Dziecka na sportowo. W

tym roku postanowiliśmy dołączyć do sympatyków piłki nożnej w związku z wszechobecnym
EURO 2012 w naszym kraju.
Hasłem przewodnim sportowych zmagań było: „Gramy w
jednej drużynie, czyli wszystkie

dzieci nasze są”. Aktywności tego dnia podporządkowaliśmy
promowaniu zachowania „fair
play”- które jest mottem tegorocznej edycji ogólnopolskiej
akcji „Stop przemocy w szkole”.
Idąc za Pierre de Coubertinem
twierdzimy, że sport ze wszyst-

uczestnikom panorama okolicy,
którą podziwiać można z tarasu
widokowego Gołoborze Kobenzy. Krótka lekcja historii w krypcie opactwa na Świętym Krzyżu
i zwiedzenie Muzeum Misyjnego
dopełniły program wycieczki.
Redakcja PSP w Ludwikowie
pan Wojciech Walczak zwrócił
uwagę na ogromną wartość wychowawczą takich uroczystości
patriotycznych dla trwania pamięci następnych pokoleń Polaków. Podobnie pani Ewa Oﬁara,
radna wsi Bierwce, wskazywała
na konieczność zachowania pamięci i dumę z dokonań bohaterów narodowych, tych wielkich
i nieznanych, którzy oddali życie
za ojczyznę.
W swoim wystąpieniu pani
dyrektor Joanna Mazur podziękowała wszystkim za organizację
uroczystości oraz sponsorom,
dzięki którym mogła się ona
odbyć: Ewie Oﬁerze, państwu
Szczepaniakom i Zabielskim.
Zobowiązała całą społeczność
naszej szkoły do dbania o to
szczególne miejsce i organizowania corocznych uroczystości
upamiętniających por. Mariana
Szachowicza i wszystkie oﬁary
zbrodni katyńskiej.
W powiatowym konkursie
Polscy Nobliści nasza drużyna
z klasy VI w składzie Karolina
Prygiel i Hubert Miziński pod
opieką pani Bożeny Zbrożyny
zdobyli po raz drugi I miejsce.
Podobną pozycję zdobyli nasi
uczniowie z klasy VI pod opieką pani Ani Wilczyńskiej w III
Gminnym Konkursie Języka Angielskiego „Zabytki i Atrakcje
Turystyczne Londynu”.
Pierwsze miejsce zdobyliśmy
również w X Edycji Gminnego Konkursu pod hasłem „Czy
znasz swoją gminę?”
Sukcesy mieliśmy także w wielu konkursach plastycznych.
Kończąc tegoroczny rok szkolny życzymy wszystkim udanych
wakacji i do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2012/2013.
Redakcja PSP Bierwce
kimi wartościami etycznymi
powinien zająć ważne miejsce
w edukacji dzieci od najmłodszych lat. A o sukcesie pomysłu
na takie świętowanie, świadczyły pomalowane, na biało-czerwono roześmiane od ucha do
ucha, dziecięce buzie.
▶
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Między rozgrywkami miał
miejsce I Piknik Szkolny. Po
zmaganiach sportowych miło
było przysiąść na kocykach i
popróbować pyszności z piknikowych koszy, które były przygotowane zgodnie z wszelkimi
zasadami zdrowego odżywiania, poznanymi w projekcie
„Wszechnica zdrowia”. W biało-czerwonej scenerii odpoczywali wraz ze społecznością szkolną:
Waldemar Sulisz – Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk
oraz p. Aneta Żurowska – Radna Gminy Jedlińsk i najmłodsi
uczestnicy, trwającego obecnie
w naszej placówce projektu
„Otwarte Przedszkole”. Jest to
projekt systemowy realizowany
przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli współﬁnansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013,

Priorytet IX: Działanie 9.1.,Poddziałanie9.1.1.). W ramach projektu wzbogacona została oferta
edukacyjna placówki poprzez
doposażenie jej w niezbędne
pomoce dydaktyczne umożliwiające wdrożenie innowacyjnych rozwiązań metodycznych,
opartych między innymi na
programie „Klucz do uczenia
się”. Dzieci, które nie chodzą do
przedszkola (w wieku 3-5-lat),
uczestniczą w bezpłatnych zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.
12 czerwca to dzień doświadczeń i eksperymentów w
Centrum Nauki Kopernik, w
Warszawie, czyli kolejny etap
naszych działań na drodze do
zdobycia Certyﬁkatu Szkoły
Promującej Ruch Naukowy.
Dzieciaki były pod wielkim
wrażeniem możliwości ludzkiego umysłu.
Dwa dni później, w ramach
XI Ogólnopolskiego Tygodnia

Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku

tym roku szkolnym
W
uczniowie przysporzyli
nam dużo radości zdobywając

bardzo wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych. Dziś już
wiemy, że nasze dwie uczennice
przyczyniły się swoimi wynikami na promocję gimnazjum,
Diana Jaworska z klasy IIIa zdobywając najwyższy tytuł laureata
w Konkursie Polonistycznym
oraz Aleksandra Grzyb z klasy
IIId zdobywając tytuł ﬁnalisty
w Olimpiadzie Matematycznej.
W tym miejscu należy się kilka
słów o naszych ,,złotkach”.
Diana poza licznymi zajęciami dodatkowymi w szkole,
uczestniczy także w zajęciach
matematycznych w ramach
programu Mazowieckie Talenty, do którego po raz kolejny
przystąpiło gimnazjum i tym
samym wspiera uzdolnionych
uczniów. Zajęcia odbywają się
w VI Liceum Ogólnokształcącym J. Kochanowskiego w Radomiu. Największym jednak Jej
osiągnięciem jest zdobycie w
tym roku najwyższego tytułu-LAUREATA Konkursu Polonistycznego
organizowanego
przez Mazowieckiego Kuratora
Oświaty w Warszawie. Oczywiście podziękowania w tym
miejscu należą się nauczycielce Annie Malinowskiej, która
z ogromnym zaangażowaniem
pracowała z Dianą przyczyniając
się tym samym do zdobycia tak

14

wysokiego miejsca. W ostatnim
III etapie wojewódzkim, Diana
zdobyła 90% punktów możliwych do zdobycia, uzyskując
tym samym dużo więcej punktów potrzebnych do zdobycia
najwyższego tytułu (wystarczyło
80%). Tytuł laureata zwalnia z
odpowiedniej części egzaminu (humanistycznej) i jest to
równoznaczne z uzyskaniem z
tej części najwyższego wyniku.
Diana otrzyma również najwyższą ocenę końcową z języka
polskiego i zostanie przyjęta do
wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce niezależnie od
kryteriów zawartych w statucie
danej szkoły.
Po raz siódmy odbyła się
Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów. Aleksandra Grzyb
walczyła w III etapie ogólnopolskim zdobywając tytuł ﬁnalisty.
Podziękowania i gratulacje należą się uczennicy oraz pani Monice Krawczyk, która przygotowywała Olę do kolejnych etapów
konkursu. Dzięki udziałowi w
tym konkursie uczniowie uzdolnieni matematycznie wykorzystują szczególnie efektywnie czas
nauki w gimnazjum oraz zyskują solidne podstawy, aby podjąć
się kolejnych wyzwań. Kolejnym sukcesem Oli jest udział
w III etapie wojewódzkim (ﬁnał) Konkursu Informatycznego dla Gimnazjalistów LOGIA
organizowanego pod patrona-

Czytania Dzieciom ogłoszonego przez Fundację „ABCXXI
– Cała Polska czyta dzieciom”
odwiedziła nas p. Aida Kosojan-Przybysz, kompozytorka,
poetka i piosenkarka, urodzona
w Gruzji, mieszkająca od lat w
Polsce, założycielka Fundacji
Pomocy Dzieciom z Gruzji Smiling Faces – Pomóż dzieciom
odnaleźć uśmiech. Całe spotkanie przebiegało w miłej i swobodnej atmosferze. Aida miała
doskonały kontakt, szczególnie
z najmłodszymi uczestnikami,
śpiewała piosenki ze swojej płyty wydanej dla dzieci pt.”AIDA
dzieciom” takie jak: Mucha w
Mucholocie, Baba Joga czy Żabka Małgośka. Następnie zgodnie
z założeniami akcji przeczytała
kilka swoich bajek. Piosenkarka
posługując się doskonałą polszczyzną, z wielką pasją opowiadała o swojej ojczyźnie – Batumi
i Gruzji oraz o przesłaniu swojej
fundacji. Następnie uczniowie
zadawali pytania dotyczące naszego gościa, życia, pracy, dzieciństwa spędzonego w Gruzji.
tem Mazowieckiego Kuratora
Oświaty. W II konkursie Okręgu
Radomskiego z Informatyki i
Matematyki dla gimnazjalistów
,,Tygrysek” uczennica wywalczyła wyróżnienie. Te wysokie
osiągnięcia to zasługa ciężkiej
pracy zarówno uczennicy jak i
pana Mariusza Kilara nauczyciela informatyki.
Oczywiście z dumą możemy
pochwalić się osiągnięciami pozostałych uczniów. W Międzynarodowym Konkursie ,,Kangur
Matematyczny” mamy dwóch
wyróżnionych uczniów są to
Piotr Kowalczyk z klasy Ib (nauczyciel
matematyki-Justyna
Salak) oraz Patryk Rudziński z
klasy IIIe (nauczyciel matematyki-Renata Walerczak). W Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko” uczeń Piotr
Kowalczyk z klasy Ib otrzymał
tytuł ,,Taon-a”. Organizatorzy
konkursu ustanowili honorowe
tytuły dla zwycięzców: hiperon,
kaon, taon (nauczyciel ﬁzyki
Aldona Kaim). Marcel Fituch
uczeń klasy IIIb zajął I miejsce
i tym samym uzyskał tytuł MISTRZA w wirtualnym składaniu
komputera za pomocą oprogramowania Cisco Networking
Academy zorganizowany w
Zespole Szkół Elektronicznych
w Radomiu (nauczyciel informatyki-Roman Wójcik). W X
Konkursie Historyczno-Regionalnym MODN pt. ,,Dał nam
przykład Bonaparte” I miejsce
wywalczył Wojciech Szczęsny z

Aida miała dla naszych dzieci
prezenty w postaci znaczków
fundacji i płyt z autografami.
Wspólnie z nami opowieści o
pięknej Gruzji słuchał Włodzimierz Dłużewski - Sekretarz
Gminy Jedlińsk i Aneta Żurowska – Radna Gminy Jedlińsk. Na
zakończenie były pamiątkowe
fotograﬁe i kolejne zaproszenie
Aidy do naszej szkoły, tym razem na promocję jej książki dla
dzieci.
I wiadomość z ostatniej chwili: nasi uczniowie – Natalia
Chojnacka, Arkadiusz Kobza,
Iza Imiołek i Iga Żurowska zajęli
I miejsce w X edycji konkursu
wiedzy o regionie pt. „Czy znasz
swoją gminę?” Gratulujemy!
Nad całością przedsięwzięcia
czuwała Nowoczesna Kobieta
Pracująca, czyli dyrektor Beata Jagielska wraz z: Agnieszką
Szymańską, Anną Bińkowską,
Bożeną Sobstyl, Beatą Górnicką, Anną Paszkiewicz, Barbarą
Michalską, Marią Kosno.
Redakcja PSP Jedlanka
klasy IIIb (nauczyciel historii-Maria Mucha). W etapie powiatowym VII Festiwalu Piosenki o
zdrowiu 2012 został przyznany
dyplom dla szkoły. (nauczyciel
muzyki-Agata Kowalczyk). W
Iłży odbył się międzypowiatowy Konkurs Fizyczno-Informatyczny „Niezwykłe właściwości
wody” organizowanego przez
MODN w Radomiu. Za przygotowaną prezentację multimedialną i przedstawienie jej
przed jury konkursu Wojciech
Szczęsny z klasy IIIb otrzymał
wyróżnienie (nauczyciel ﬁzyki Aldona Kaim). W bieżącym
roku szkolnym eliminacje VII
Międzypowiatowego Konkursu
Językowego
organizowanego
przez MODN w Radomiu odbyły się w Zespole Szkół Publicznych we Wsoli. Nasze uczennice
Diana Jaworska kl. IIIa i Aleksandra Grzyb zajęły ex aequo II
miejsce w kategorii język angielski oraz uczeń Patryk Rudziński
klasa IIIb zajął I miejsce w kategorii język niemiecki. Pozostali
uczestnicy: Joanna Rajkowska
klasa IIIb, Iga Makulska kl. IIIa,
Janusz Kosman kl. IIId otrzymali wyróżnienia w kategorii język
angielski oraz Izabela Fijałkowska kl. IIId w kategorii język
niemiecki. Nie wymieniliśmy
licznych konkursów szkolnych.
O wszystkich innych konkursach i akcjach można przeczytać
na naszej stronie internetowej
www.pg-jedlinsk.pl
Zostaliśmy wyróżnieni i na-

▶

grodzeni, przez Fundację Dzieci
Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – realizatorów unijnego programu
„Safer Internet” w akcji Dzień
Bezpiecznego Internetu. Co
roku organizowany jest konkurs polegający na napisaniu
i przesłaniu sprawozdania ze
zrealizowanych inicjatyw. Nasz
pomysł na taki sposób poruszania zagadnień związanych z
bezpiecznym Internetem zdobył uznanie jury i jako jedna z
czterech szkół na ponad 1000 z
całej Polski zgłaszających swoja
inicjatywę otrzymała wyróżnienie i w nagrodę w naszej szkole
odbyło się szkolenie dla gimnazjalistów realizowane w ramach
Akademii Bezpiecznego Juniora
ufundowane przez ﬁrmę Allegro
dla 4 najciekawszych inicjatyw
zorganizowanych przez szkoły
gimnazjalne. W tym roku szkolnym Maria Mucha z uczniami
wzięła udział w projekcie Instytutu Pamięci Narodowej „Kamienie pamięci”. Od 2011 roku
dzień 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, czyli tych
żołnierzy, którzy w latach 1944/
45-1956 sprzeciwili się próbie
sowietyzacji Polski i podporząd-

kowania jej ZSRR. Zadaniem
uczestników było zgromadzenie
wszelkich „śladów pamięci” żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. W projekt zaangażowały się 3
uczennice z klasy IIIa: Jaworska
Diana, Jeromin Ewa i Makulska Iga. Opracowały portfolio
żołnierzy organizacji „Wolność
i Niezawisłość” regionu Inspektoratu Kielecko- Radomskiego.
Jaworska Diana i Jeromin Ewa
zajęły się sylwetką Włodzimierza Kozłowskiego ps. „Orion”
a Iga Makulska opracowała postać Tadeusza Bednarskiego ps.
„Orzeł”. Wszystkie sylwetki zostaną zamieszczone w szkolnej
gazetce ,,Gimnazjalista”, a także
na stronie internetowej naszego
gimnazjum www.pg-jedlinsk.pl

Piknik Naukowy Polskiego
Radia i Centrum Nauki Kopernik to największa w Europie plenerowa impreza popularyzująca
naukę. W tym roku nie zabrakło
nas na tej imprezie. Zorganizowaliśmy wyjazd dla 34 uczniów
gimnazjum oraz dla 10 uczniów
ze szkoły podstawowej w Jedlińsku. Całą sobotę uczniowie mogli przekonać się, że nauka może
sprawiać wiele przyjemności.
Kolejnym działaniem podjętym
przez szkołę, jest udział w projekcje ,,Przemysł dla dzieci”. To
nowa inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego oraz Lokalnej Grupy Działania „Razem
dla Radomki” skierowana do
uczniów szkół gimnazjalnych.
W ramach projektu zostały prze-

prowadzone zajęcia w charakterze pokazów chemicznych dla
50 uczniów z klas pierwszych z
zastosowania chemii w przemyśle, szkolenie dla nauczycieli ze
szkół biorących udział w projekcie mające na celu podniesienie
ich świadomości oraz przekazanie praktycznych wskazówek
dotyczących
wykorzystania
kontekstu praktycznego i przemysłowego w nauczeniu chemii
oraz przeprowadzono ankietę
uczniami przed i po zajęciach,
które pozwolą na poznanie ich
opinii na temat nauki chemii i
innych przedmiotów ścisłych i
poznanie wiedzy na temat przemysłu.
Koniec roku szkolnego to czas
podsumowań, i w tym miejscu
należą się szczególnie podziękowania dla tych, którzy odnieśli szereg sukcesów w różnych
konkursach, będąc jednocześnie
doskonałymi uczniami i wychowankami, przez co na stałe zapisują się w historię naszej szkoły.
Dziękujemy za zaangażowanie i
pracę wszystkim nauczycielom,
którzy niejednokrotnie poświęcają swój wolny czas na pracę z
uczniami.
Justyna Salak

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach

zerwiec to miesiąc, w któC
rym robimy podsumowanie z całego roku. Przypomina-

my o naszej stronie internetowej pspstarezawady.edupage.
org, gdzie można dowiedzieć się
więcej o naszej szkole. 31 maja
uczniowie kl. II i III uczestniczyli w IV Międzyszkolnych
Spotkaniach Artystycznych pt.:
„Raz na ludowo”. Głównym celem było zainteresowanie dzieci z klas młodszych polskimi
tańcami, zabawami ludowymi i
przekazanie następnemu pokoleniu odchodzące w zapomnienie tradycje ludowe. Uczniowie
naszej szkoły zaśpiewali „przyśpiewki zawadzkie” i zaprezentowali się w tańcu ludowym.
Otrzymali wyróżnienie. Op. była p. A. Strzelecka i I. Śmiechowska. W ogólnopolskim konkursie plastycznym pt: „Mistrzowie
energii”, gdzie głównym celem
był rozwój zainteresowań sportowych, praca uczennic z klasy V Beaty Rdzanek i Klaudii
Rdzanek została wyróżniona

i nagrodzona. Op. była p. I.
Śmiechowska. 3 uczniów naszej
szkoły wzięło udział w międzypowiatowym konkursie matematycznym pt:” Z matematyką
do Europy”. Uczeń klasy VI Maciej Zawadzki zajął III miejsce,
natomiast uczennice Natalia
Gudyn i Patrycja Śmiechowska
zostały ﬁnalistkami konkursu.
Uczniów do konkursu przygotowała p. J. Łapczyńska. W
marcu 24 uczniów naszej szkoły z klas II - VI wzięło udział w
Międzynarodowym Konkursie
„Kangur Matematyczny 2012”.
Każdy z nich wykazał się wiedzą
matematyczną i umiejętnością
logicznego myślenia. Najlepiej,
na maksymalną ilość punktów konkurs napisał uczeń kl.
IV Kacper Śmiechowski, który
został laureatem. Koleżanka z
jego klasy Aleksandra Katus
uzyskała wynik bardzo dobry.
Uczennice Jesika Barszcz z kl. V
i Patrycja Śmiechowska z kl. VI
zdobyły wyróżnienia. Uczniów
do konkursu przygotowała J.

Łapczyńska. 30 kwietnia zakończył się Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny organizowany przez
Partnerów Fundacji „Mleko
dla szkół. Mleko dla zdrowia”
pod hasłem „Mleczna droga
do zdrowia”. Uczennica naszej
szkoły Patrycja Śmiechowska
zajęła II miejsce. 19 kwietnia w
PSP w Jedlińsku, wręczono nagrody uczniom biorącym udział
w konkursie z j. angielskiego
„English Five”. Uczniowie naszej szkoły spisali się na medal.
Sebastian Walczak (kl.V) zajął II
miejsce, a Ewelina Jurczak(kl.V)
- III. Uczniów przygotowywała
Karolina Bartos. Uczeń klasy
VI Piotr Kołodziejczyk przygotowany przez I. Śmiechowską
reprezentował naszą szkołę na
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu,
organizowanym prze PSS-E w
Radomiu. W ramach działań
VI edycji programu „Szkoła
bez przemocy”, którego hasłem
wiodącym jest „Kibicowanie
Fair Play” został zorganizowany
w naszej szkole Dzień Kibica.
Wszyscy uczniowie w tym dniu
mieli okazję zaprezentować
swój „Strój Kibica”. Drużyna

w składzie P. Śmiechowska, P.
Adamska, K. Szatan, M. Słomka
reprezentowali naszą szkołę na
Ogólnopolskim Turnieju BRD.
W eliminacjach powiatowych
byli bezkonkurencyjni pokonując pozostałe szkoły. W dalszym etapie zabrakło im trochę
szczęścia i ostatecznie zajęli III
miejsce. Drużyna w składzie K.
Nowakowski, P. Świąder, S. Walczak zajęli I m.- w XVI Turnieju
Wiedzy o BRD „Bezpieczna droga”, -II m. w XIV Turniej Wiedzy o BRD „Zimowy Rower”,
-VI m. w XIII Turnieju Wiedzy
o BRD „Rowerowe Miasteczko”.
Uczniów przygotowała I. Śmiechowska.
Drużyna w składzie P. Adamska, A. Hernik, M. Gniadek, P.
Bednarek, K. Rdzanek, B. Rdzanek, J. Barszcz, K. Bieniek, W.
Bieniek, M. Szymańska zajęła
XIII m. w sztafetowych biegach
przełajowych w Mazowieckich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
W powiatowym Czwórboju
drużyna dziewcząt zajęła II m, a
chłopcy III m.
Redakcja PSP Stare Zawady
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ZSP we Wsoli

marca 2012 r. w naszej
16
szkole obchodzony był
Dzień Świętego Patryka, patrona Irlandii. Organizacją całego
przedsięwzięcia zajęła się nauczycielka języka angielskiego
K. Morawska. Uczniowie klas
czwartych, piątych i szóstych
mieli okazję bliżej poznać Irlandię, jej geograﬁę oraz historię
dziękiprezentacjimultimedialnej
przygotowanej przez uczennicę
klasy VIb Agatę Figurę. Można
było również wysłuchać muzyki
irlandzkiej, która rozbrzmiewała
podczas prezentacji i popłynęła
przez szkolny radiowęzeł przed
końcem lekcji poprzedzającej
prezentację. Uczniowie, którzy
ubrani byli na zielono, mogli
uczestniczyć w quizie wiedzy o
Irlandii przygotowanym przez
uczennicę klasy VIb Magdalenę
Janiszewską. Dobra odpowiedź
na pytanie gwarantowała nagrodę. Przygotowaniem nagród
- ślicznych broszek koniczynek
i kolczyków zajęła się uczennica klasy VIb Klaudia Plewińska,
która również specjalnymi farbami do twarzy rysowała koniczynki na policzkach uczniów.
Dodatkowo nagrody ufundowało wydawnictwo Macmillan oraz
p. K.Morawska. Uczniowie, którzy byli ubrani na zielono a nie
zdołali odpowiedzieć poprawnie
na pytania otrzymywali nagrody
pocieszenia w postaci cukierków
przyniesionych przez organizatorów. Jak widać autorzy całego
zielonego zamieszania dali z siebie wszystko by można było poczuć klimat irlandzki w szkole.
20 marca w naszej szkole świętowaliśmy nadejście Wiosny Powitanie jej nie zawsze musi kojarzyć się z obyczajem topieniem
Marzanny i wagarami. Uczniowie naszej szkoły pokazali, że
to szczególne święto można
spędzić inaczej. W radosnych
nastrojach, uśmiechnięci obchodziliśmy nadejście wiosny. Program całej imprezy pod hasłem
Jest Wiosna Jest Borsuk został
przygotowany przez uczniów
klasy VI a pod opieką p. K. Morawskiej. Na początku uczniowie
przedstawili kolejno cztery scenki rodzajowe nawiązujące do
tematyki wiosennej. Dowcipne
teksty i wspaniała gra aktorska
wywołała uśmiech na niejednej
twarzy. Następnie przedstawiciele wszystkich zgromadzonych
klas prezentowali wiersze, w których musiały znaleźć się między
innymi słowa: drzewa, kwiaty i
borsuk. Uczniowie popisali się
dużym poczuciem humoru i pomysłami na interpretację wiersza. Następnie odbył się turniej
pt.: Wiosenne Potyczki, którym
wystąpili uczniowie kontra zgromadzeni nauczyciele. Na zakończenie odbył się pokaz mody
wiosennej i wywiady z uczniami, którzy tego dnia przebrali
się. Było dużo śmiechu i zaskakujących sytuacji. Uroczystość
pokazała, że zarówno uczniowie
jak i nauczyciele potraﬁą żarto-
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wać i dobrze się bawić.
W bieżącym roku szkolnym
nasi uczniowie wzięli udział w
konkursie
humanistycznym
„Papież Słowianin” organizowanym przez Łódzkie Kuratorium
Oświaty we współpracy Mazowieckim Kuratorium Oświaty
oraz Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim. W naszej szkole koordynatorem była p. M. Borowiec. W pierwszym etapie konkursu wzięły udział uczennice
gimnazjum Aleksandra Miazga,
Karolina Wieczorek, Aleksandra
Wziątek i Ewelina Wrona, które
przygotowały bardzo dobre pod
względem merytorycznym i językowym prace na wybrany temat dotyczący recepcji encyklik
papieskich bądź wskazanych w
bibliograﬁi listów i homilii. Po
weryﬁkacji prac przez organizatorów Aleksandra Wziątek została wytypowana do drugiego
etapu konkursu. Od tego momentu przygotowywała się pod
kierunkiem M. Borowiec do testu, czytając biograﬁe papieskie,
encykliki i listy Ojca Świętego.
6 marca w Warszawie w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego
uczennica pisała test sprawdzający wiedzę z zakresu biograﬁi
Papieża Jana Pawła II oraz jego
prac teologicznych i dzieł poetyckich. Uzyskała tytuł ﬁnalistki. Gratulujemy prestiżowego
sukcesu uzdolnionej i ambitnej
uczennicy.
W dniach 28-30 marca 2012
r. w szkole odbyły się konkursy
czytelnicze ze znajomości utworów Janusza Korczaka. Łącznie
wzięło w nich udział 60 uczniów
z różnych klas. Organizatorkami
konkursów były nauczycielki
bibliotekarki p. M. Kalinowska i
p.W. Nastula, a współpracowały
z nimi nauczycielki z klas II-III,
polonistki z klas IV-VI PSP oraz
I- II PG. I miejsca na poszczególnych poziomach: Kajtuś Czarodziej (klasy II-III PSP) – M.
Gryz, K. Guzińska, N. Michalik,
K. Potera, F. Stefanowicz, M.
Wojciechowska. Król Maciuś
Pierwszy – W. Pietrzyk kl. IV
Józki, Jaśki i Franki – J. Wieteska kl. V Bankructwo małego
Dżeka – A. Gozdur kl. VI Sława
– M. Grzegorczyk kl. I PG Kiedy
znów będę mały – K. Wieczorek
kl. II PG.
12 kwietnia w Radomiu odbył
się ﬁnał X Konkursu Historyczno - Regionalnego pt. „Dał nam
przykład Bonaparte...”. 3 miejsce zajął Karol Kołodziejski, a
wyróżnienie Oskar Chodowicz.

Opiekunem 5-cio osobowej grupy była B. Ciołczyk – Wlazło.
27 kwietnia grupa gimnazjalistów kolejny raz ruszyła szlakiem rowerowym. Tym razem
za cel obrali sobie kościół NMP
Nieustającej Pomocy w Dąbrówce Nagórnej. Trasa wiodła
przez Piastów i Kamińsk. W tej
miejscowości znajduje się największy kamień w województwie mazowieckim i jest on zabytkiem przyrody. Był czas, że
pilnowała go nawet policja, gdyż
prawdopodobnie ktoś chciał go
skraść.(relacjonował proboszcz
W. Zawada). Wydaje się to jednak raczej mało prawdopodobne, gdyż kamień ma około 2 m
wysokości a w ziemi sięga pięciu
metrów! Uczestnicy pielgrzymki owego kamienia nie widzieli,
ale jest to doskonały pretekst do
zorganizowania kolejnego rajdu.
Grupę pielgrzymki serdecznie
przyjął ks. Wiesław Zawada, który opowiedział historię powstania paraﬁi. Jest ona stosunkowo
młoda, kościół został zbudowany w 1983r. przez ks. Andrzeja
Pawlika. Ksiądz Zawada poprowadził rowerem także całą grupę
do Taczowa, w którym znajduje
się Muzeum poświęcone bitwie
pod Grunwaldem. Tam też zapoznał uczestników pielgrzymki
z ciekawą historią tego miejsca.
Grupą opiekowali się nauczyciele: J. Guzińska, ks. Robert
Krawczyk, A. Molenda oraz P.
Kutkiewicz. Wyjazdy takie dostarczają młodzieży nie tylko
wiedzy o okolicznych paraﬁach,
ich historii, są także sposobem
na mile i zdrowo spędzany czas.
Wszystkich zatem zachęcamy
do takowego spędzania wiosennych dni.
6 maja 2012r. w naszej szkole
odbył się VII Międzypowiatowy Konkurs Języków Obcych
w kategoriach j. angielski i j.niemiecki. Konkurs organizowany
był pod patronatem MODN w
Radomiu z siedzibą w Iłży, którego przedstawicielem jest p.
Z. Dolińska-metodyk języków
obcych. W konkursie wzięło
udział 8 szkół gimnazjalnych:
Jastrzębia, Jedlińsk, Makowiec,
Przytyk, Ruda Wielka, Wierzbica, Wierzchowiny, Wsola.
Konkurs składał się z 5 części
(słuchania, czytania, reagowania
językowego, słownictwa i gramatyki). Z języka angielskiego
zostały przyznane trzy I miejsca,
które zdobyły dzieci ze Wsoli
przygotowane przez p. A. Falińską (A. Wziątek, P. Krzesiński i

A. Majewska). Dwa II miejsca
zajęły uczennice PG w Jedlińsku (D. Jaworska i A. Grzyb)
przygotowane przez p.M.Okoń.
III miejsce zajęła uczennica PG
w Jastrzębii (E. Pogudz)-przygotowana przez panią Anetę
Mosionek. W kategorii ‚’Język
niemiecki’’ I miejsce zajął Patryk Rudziński-PG Jedlińsk, II
miejsce Katarzyna Wakuła - PG
Wierzbica, III miejsce Karmena
Wolska - PG Wierzbica. Młodzież otrzymała nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez
Zoﬁę Dolińską i Radę Rodziców
przy ZSP ze Wsoli. Konkurs
został uwieńczony programem
artystycznym przygotowanym
przez naszych uczniów wraz z
nauczycielami j. angielskiego
A. Falińską, B. Rucikowską oraz
J. Falińskiego. Uczniowie klas
drugich naszego gimnazjum
zaprezentowali swoje umiejętności śpiewając piosenki
w j. angielskim i recytując wiersze. Jedną z ciekawszych atrakcji
były prezentacje multimedialne
wybranych państw przedstawione oczywiście w j. angielskim.
Piosenka ﬁnałowa ABBY ‘’The
winner takes it all’’ w wykonaniu
Klaudii Sałacińskiej trafnie podsumowała całą uroczystość.
Pod tytułem „Czy znamy
bohaterów literatury anglojęzycznej” w dniu 10 maja została zorganizowana wystawa prac
plastycznych sześciu uczniów
z klasy IA, w ramach realizacji
projektu edukacyjnego w gimnazjum. Opiekunem projektu
i organizatorem wystawy była K. Morawska. Prace zostały
umieszczone w szkolnej galerii
„Pod suﬁtem” znajdującej się
obok biblioteki, co dodatkowo
może wpłynąć na wzrost czytelnictwa. Kolorowa szata graﬁczna, zdjęcia, piękne rysunki
wykonane przez p. V. Rokicińską przykuwały uwagę zaproszonych gości. Każda z prac prezentowała jeden utwór, opowiadała
historię głównych bohaterów
oraz opisywała postać pisarza.
Na plakatach znalazły się: „Podróże Guliwera”, „Harry Potter”,
„Władca Pierścieni” „Robinson Crusoe” „Lessie wróć” oraz
„Zmierzch”. Wybór tematów był
podyktowany popularnością i
atrakcyjnością książek. W czasie
wystawy każdy z uczniów krótko wypowiedział się o swoim
projekcie w języku angielskim.
Podobnie jak na prawdziwej wystawie nie zabrakło poczęstunku dla gości oraz niespodzianek
- kubków z nadrukiem zawierającym wszystkie wykonane
prace. Uczestnicy wystawy nie
szczędzili pochwał ich autorom.
15 marca uczniowie gimnazjum wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur
Matematyczny 2012”. Dwóch
uczniów naszego gimnazjum
zdobyło nagrody i wyróżnienia,
KATEGORIA KADET: Maciej
Michalik, Oskar Chodowicz.
Wyróżnieni uczniowie byli
przygotowywani do konkursu
przez p. B. Rucikowską. Ponad-
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to, w naszym gimnazjum odbyła
się druga edycja 2- etapowego
konkursu „Z MATEMATYKĄ
TEŻ SOBIE PORADZĘ”, którego celem było przede wszystkim
podniesienie poczucia własnej
wartości u uczniów słabszych,
zachęcenie do rozwiązywania
zadań, dodatkowej pracy, a przez
to do opanowania podstawowych i koniecznych wiadomości z matematyki. Konkurs ten
przeznaczony był dla uczniów,
którzy z matematyki na pierwsze
półrocze uzyskali ocenę nie wyższą niż dostateczna. Wyróżnieni
uczniowie otrzymali nagrody.
Organizatorem konkursu była p.
B. Rucikowska.
21 maja w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu odbyło się podsumowanie

XV Regionalnego Konkursu
Fotograﬁcznego „Moja Mała Ojczyzna” pod honorowym
patronatem Prezydenta Miasta
Radomia oraz Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Radomiu. Spośród
214 nadesłanych prac w kategorii – szkoły podstawowe: I nagrodę zdobyła Klaudia Plewińska - „Samotna a jednak w duecie”, II nagrodę Jessica Rybska
- „Źródełko”, opiekun: p. Ewa
Woźniak - Krawczyk. Ponadto
prace: „Droga” Klaudii Plewińskej, „Rzeczka” Jessicy Rybskiej,
„Kamienisty brzeg” Kingi Plewińskiej zakwaliﬁkowano do
wystawy pokonkursowej.
Koło teatralne działające przy
PSP we Wsoli w dniu 25 maja po
raz kolejny wzięło udział w ob-

chodach Dni Leśmianowskich w
Iłży . W czasie XVIII Przeglądu
Małych Form Teatralnych członkowie koła pod opieką p. M.
Kalinowskiej wystąpili w spektaklu zatytułowanym „Opowieści Króla Wysp Hebanowych” i
zostali laureatami przeglądu. Jury nie szczędziło pochwał młodym aktorom, zaprosiło ich na
uroczystą galę w dniu 27 maja.
Wówczas, przed szerokim gremium zaproszonych gości, nasi
uczniowie mogli zabłysnąć talentem i odebrać nagrody. Oto
nazwiska laureatów: M. Tatar, K.
Karaś, M. Kiepiela, B. Młynarski, B. Maciejewski, G. Kapusta,
J. Wieteska i J.Kozłowski.
Dzień Matki, Dziecka i Ojca
to najważniejsze święta uroczyście obchodzone w przedszkolu,

ZSP w Wierzchowinach
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maja 2012 roku, dokładnie w 31 rocznicę śmierci
kardynała Stefana Wyszyńskiego, w szkole w Wierzchowinach
odbyła się Akademia z okazji IV
rocznicy wybrania Kardynała
na Patrona naszej szkoły. Wybór Prymasa Tysiąclecia nie był
przypadkowy. Dzisiejszy świat
potrzebuje wzorców i autorytetów na miarę Trzeciego Tysiąclecia, a autorytet Prymasa ciągle rośnie. Pragniemy rozwijać
się duchowo a nasz Patron jest
wzorem do naśladowania. Tak
jak On, chcemy być odważni,
niezłomni, wytrwali i pracowici.
Uczniowie gimnazjum i szkoły
podstawowej chętnie i licznie
uczestniczyli w przybliżeniu życiorysu naszego Patrona.
31.05.2012r. odbyła się I Sesja
Dziecięcej Rady Gminy Jedlińsk.
W Urzędzie Gminy Tymon Cichowlas jako reprezentant PSP
w Wierzchowinach przedstawił
bardzo ciekawy temat „Gmina
Jedlińsk, tu chcę mieszkać- moje
plany na przyszłość”. W/w Sesji
obecni byli pracownicy urzędu
Gminy z p. Wójtem Wojciechem Walczakiem na czele, radni Gminy Jedlińsk, uczniowie
wszystkich szkół z terenu gminy
PSP i PG, nauczyciele i rodzice.
Tymon napisał: „zamierzam
zostać programistą, radnym
i wybudować basen w Wierzchowinach lub w pobliżu, wykorzystując ciekawe położenie
i walory przyrodnicze”. Podał on
propozycję nazwy placu zabaw
dla dzieci we Wsoli „Wsolaczek”,
a następnie odbyło się głosowanie nad powrotem ze świata dorosłych do świata dzieci.
Publiczne
Gimnazjum
w Wierzchowinach reprezentował Masiarz Radosław i Katarzyna Gizicka kl. IIIA. Radek
dokonał prezentacji tematu:
„Czy każda kwestia jest warta
demokratycznych rozstrzygnięć
o czym powinniśmy decydować
wspólnie?” Przedstawił wraz
z koleżanką pozytywne i negatywne strony demokratycznych
rozstrzygnięć. Kasia poruszyła
zagadnienie boiska wielofunkcyjnego w naszej szkole w sprawach bieżących.

1 czerwca w Zespole Szkół
Publicznych w Wierzchowinach
odbył się Festyn Rodzinny. Uroczystość rozpoczęła się występami najmłodszych uczniów.
Maluchy recytowały wiersze
i śpiewały piosenki dotyczące
Dnia Matki oraz Dnia Ojca. Postanowiliśmy w tym roku połączyć trzy najważniejsze święta
(Dzień Dziecka, Dzień Matki
oraz Dzień Ojca) i uczcić je właśnie 1 czerwca. Zależało nam
bardzo na obecności całych rodzin, aby nasi uczniowie mogli
ten dzień spędzić ze swoimi najbliższymi. W programie festynu przygotowane zostały różne
atrakcje, m.in.: nadmuchiwany
zamek, trampolina, malowanie
twarzy, pokazy przygotowane
przez klasy IV-VI PSP oraz I-III
PG, losy -niespodzianki, zabawy
ruchowe, kiełbaski z grilla, własne wypieki, lody, muzyka dla
wszystkich. Pogoda nie dopisała, ale humory – tak. Uczniowie bawili się wspaniale. Festyn
odbył się dzięki zaangażowaniu
wielu osób. Wszystkim bardzo
serdecznie dziękujemy.
W ostatnim tygodniu przed

wakacjami oddział przedszkolny
naszej szkoły odwiedził pan policjant. Przestrzegał dzieci przed
skutkami nieodpowiedzialnych
zachowań, które mogą spowodować zagrożenie utraty zdrowia, a nawet życia. Uczniowie
poznali również na czym polega
praca policjanta. Dzieci przygotowały inscenizację. Było wiele
konkursów, w których uczniowie dzielnie brali udział.
Związek Gmin „Radomka” po raz kolejny zorganizował konkurs fotograﬁczny
„Co można zobaczyć w dolinie
Radomki”, tym razem pod tytułem „Zatrzymać czas”. Szkołę w konkursie reprezentowali
uczniowie: Bartłomiej Górnik,
Wiktoria Brudnicka, Karolina
Sułek, Adrian Wójcik, Mikołaj
Trzebiński, Radosław Masiarz,
którzy poważnie podeszli do
zadania i przygotowali nadkomplet zdjęć. Wyróżniło wszystkich
autorów zdjęć, co przełożyło się
na zdobycie przez Publiczne
Gimnazjum w Wierzchowinach
I nagrody wśród szkół. Natomiast w klasyﬁkacji indywidualnej za zdjęcie pod tytułem

dlatego 1 czerwca w Publicznym
Przedszkolu we Wsoli został
zorganizowany Dzień Rodziny.
Na uroczystość tą licznie przybyli rodzice oraz zaproszeni
goście. Tego dnia przedszkolaki
zaprezentowały wiersze i piosenki, które przygotowały wspólnie
z paniami: J. Dryją i K. Józwowicz-Kondys. Artystyczne
popisy zakończyło wręczenie
rodzicom prezentów wykonanych samodzielnie przez dzieci, które także z okazji swojego
święta otrzymały upominki. Nie
zabrakło również słodkiego poczęstunku oraz wspólnej zabawy
przedszkolaków z rodzicami.
Zespół Redakcyjny
ZSP we Wsoli.
„Tak kiedyś było” I miejsce zajął
Mikołaj Trzebiński, uczeń klasy
III naszej szkoły otrzymując nagrodę rzeczową w postaci cyfrowego aparatu fotograﬁcznego.
Z osiągniętych wyników bardzo
się cieszymy. Pełni zapału już
teraz zbieramy materiały do kolejnych konkursów. Wzięliśmy
także udział w IX Rowerowym
Zlocie Gwieździstym którego
celem było popularyzacja kolarstwa jako jednej z form rekreacji
oraz przybliżenie walorów turystycznych gmin położonych
nad rzeką Radomką. Organizatorem imprezy był Związek
Gmin „Radomka”. W czasie zlotu miały miejsce liczne atrakcje,
np. konkurs z zakresu wiedzy
o gminach, pokaz ratownictwa
medycznego, rowerowe pokazy
akrobatyczne, zabawy sprawnościowe. Na zlocie została
zorganizowana wystawa nagrodzonych zdjęć w konkursie fotograﬁcznym „Zatrzymać czas”.
Z rąk przedstawicieli Zarządu
Związku odebraliśmy nagrody
oraz gratulacje.
Mamy na swoim koncie również sukcesy matematyczne:
bardzo dobry wynik w Kangurze Matematycznym – Tymon
Cichowlas kl. VI, I miejsce
w Konkursie ,,Z matematyka
do Europy” organizowanym
przez MODN w Iłży – Tymon
Cichowlas, II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym o treściach ekologicznych
– uczniowie kl. VI: Tymon Cichowlas, Damian Kowalczyk,
Klaudia Szatan, Aleksandra
Ślendakowska.
Nasi uczniowie (Banaszewski
Kacper, Kowalczyk Damian, Puk
Joanna, Bolek Monika) wywalczyli również I miejsce w konkursie gminnym – „Czy znasz
swoją gminę?”. ZSP w Wierzchowinach zajęła również I miejsce
w konkursie ,,Zbiórka makulatury” zorganizowanym przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego. Szkoła wygrała aparat fotograﬁczny z oprzyrządowaniem, gry dydaktyczne, ﬁlmy
oraz pomoce dydaktyczne do
nauczania ekologii.
Zespół redakcyjny
ZSP Wierzchowiny

17

SPORT

Gimnazjalistki z Jedlińska trzecie w kraju! Orzeł Jedlanka w klasie A! Aż osiem medali przełajowców w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
Po medal
w ulicznych przełajach.
O bardzo udanym sezonie
przełajowym mogą mówić biegaczki Publicznego Gimnazjum
w Jedlińsku. W ogólnopolskim
ﬁnale sztafet przełajowych Vena Cross Festival 2012 w Łodzi
zajęły one świetną trzecią lokatę. Zawody zorganizowano
nietypowo, w centrum Łodzi, w
formie crossu ulicznego po ulicy Piotrkowskiej. Zawodniczki
miały do pokonania dystans 8
x 900m. Dziewczęta z Jedlińska
stoczyły bardzo zaciętą walkę o
brązowy medal z mistrzyniami
woj. pomorskiego z Redy. Uległy jedynie dwóm zespołom ze
Śląska – gimnazjom sportowym
z Dąbrowy Górniczej i Bytomia. Już na pierwszej zmianie
uciekła ekipa z Dąbrowy Górniczej, która była poza zasięgiem wszystkich. Pozostała rywalizacja o srebro i brąz. Anna
Rędzia rozpoczynająca sztafetę
z Jedlińska przybiegła w czo-

ny. To duży sukces jedlińskiego
gimnazjum, biorąc pod uwagę
fakt rywalizowania ze szkołami sportowymi, czy też prowadzącymi klasy sportowe. W
ﬁnale wystąpiła również sztafeta
chłopców z jedlińskiego gimnazjum, która zajęła dziesiąte
miejsce.
Wycieczka za wygraną
XX Jubileuszowe Międzynarodowe Biegi Młodych Olimpijczyków w Sochaczewie to jedna
z najbardziej masowych imprez
biegowych dla młodzieży w kraju. W ponad dwudziestu biegach
w różnych kategoriach wiekowych bierze udział corocznie
około 4000 młodych zawodników ze wszystkich typów szkół.
W rywalizacji drużynowej w
kategorii gimnazjów zwyciężyło
gimnazjum z Jedlińska. W nagrodę okazały puchar ufundowany przez Marszałka Sejmiku
Mazowieckiego oraz wycieczka
do Centrum Edukacji Olimpijskiej w Warszawie, na którą wy-

Dwukrotne złote medalistki XIV MIMS w biegach przełajowych

łówce. Po kolejnych zmianach,
w których wystąpiły Patrycja
Plewińska, Ola Syta i Klaudia
Bień cztery zespoły liczyły się
w walce o dwa miejsca na podium: Bytom, Reda, Przemyśl
i Jedlińsk. Później, po biegu
Pauliny Paluch jedlińszczanki
odskoczyły wraz z zespołem z
Bytomia. Dużo straciła drużyna
z Przemyśla. Na szóstej zmianie, mimo dobrego biegu najmłodszej Eweliny Kucharskiej,
spora przewagę wywalczyła reprezentantka Bytomia, Reda
traciła tylko piętnaście metrów
do naszych. Justyna Paluch,
czuła niemalże oddech rywalki
na plecach, ale nie dała się wyprzedzić na siódmej zmianie.
Jako ostatnia, na trasę pobiegła
Katarzyna Szczęsna. Kasia dała
popis skutecznego biegu na ﬁniszu i zapewniła trzecie miejsce
dla gimnazjum z Jedlińska. - To
coś niesamowitego biegać w samym centrum wielkiego miasta
wśród wielu dopingujących kibiców. Cieszymy się, że w gronie
najlepszych szkól z Polski znalazłyśmy się my i jeszcze mamy
medal – dzieliły się wrażeniami
rozentuzjazmowane dziewczy-
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jadą gimnazjaliści we wrześniu.
Po medal indywidualny pobiegła Katarzyna Szczęsna, która
w swojej kategorii zajęła drugie
miejsce.
Kolejne laury przełajowców
W ﬁnałach XIV Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w indywidualnych i drużynowych biegach przełajowych nasi
biegacze święcili kolejne tryumfy. W Kamionie koło Sochaczewa na starcie stanęło około 900
młodych biegaczy z ponad 300
szkól podstawowych i gimnazjów Mazowsza. W rywalizacji
indywidualnej dwa brązowe
medale to zasługa uczniów z
jedlińskiego gimnazjum. Oba
zdobyte po pasjonujących ﬁniszach na ostatnich 200 metrach.
Pierwszy wywalczyła Katarzyna
Szczęsna w roczniku 1998, po
drugi pobiegł Łukasz Krawczyk w kategorii rocznika 1997.
Wśród uczniów szkół podstawowych wartościowe wyniki zanotowali: Julia Stompór
– siódma wśród piątoklasistek,
dziewiąty w tym samym roczniku Paweł Krawczyk oraz dziesiąty w biegu klas szóstych Patryk
Mąkosa. Wśród gimnazjalistek

Reprezantanci sztafet w ﬁnałach XIV MIMS

PSP Jedlińsk - Julia Stompór, Weronika Wojciechowska, Sylwia Jóźwik,
Izabela Górka, Monika Bieńkowska, Aleksandra Simlat, Wiktoria Łobodzin,
Ada Stanikowska, Weronika Wiosna, Zuzanna Jakubowska, Natalia Kacprzak, Monika Kapusta, Aleksandra Kijewicz – op. Alina Cielniak.
PSP Jedlińsk – Patryk Mąkosa, Jakub Czyż, Bartłomiej Grzywacz, Dominik Sambor, Jacek Kucharski, Karol Kucharski, Marcin Adamski, Paweł
Krawczyk, Adam Lao, Mateusz Kozłowski, Krzysztof Czapla – op. Sławomir Słomka
PG Jedlińsk – Aleksandra Syta, Patrycja Plewińska, Anna Rędzia,
Paulina Paluch, Justyna Zawadzka, Klaudia Bień, Anna Gniadek, Marlena
Romanowska, Katarzyna Szczęsna, Justyna Paluch, Ewelina Kucharska,
Aleksandra Wąsowicz – op. Krystian Kilar
PG Jedlińsk - Patryk Kalbarczyk, Hubert Sąpór, Adam Piórkowski, Kamil Bukowski, Mateusz Szubiński, Krystian Hernik, Łukasz Krawczyk, Przemysław Chojnacki, Brajan Plewiński, Grzegorz Skowroński - op. Radosław
Oﬁara.

na wyróżnienie zasługują Paulina Paluch i Ewelina Kucharska,
które minęły linię mety odpowiednio jako ósma i dziewiąta w
biegu rocznika 1998 oraz starsze
o dwa lata Patrycja Plewińska i
Justyna Zawadzka sklasyﬁkowane na ósmej i dziesiątej pozycji. W rywalizacji drużynowej
przedstawiciele Jedlińska stanęli
na podium trzykrotnie. Dziewczęta z Jedlińska zdominowały
rywalizację w kategorii gimnazjów zwyciężając z przewagą aż
19 punktów. Ich łączny wynik
punktowy to nieoﬁcjalny rekord w dotychczasowej historii
igrzysk. Chłopcy z podstawówki z Jedlińska odebrali puchar
za drugie miejsce przegrywając
zaledwie jednym punktem z
rówieśnikami ze Starej Błotnicy. Ich szkolne koleżanki
zajęły również drugie miejsce
tracąc do ekipy z Dzierzążni
trzy punkty. Chłopcy z gimnazjum w Jedlińsku na czwartym
miejscu. Do podium zabrakło
dwóch punktów.
Popisy sztafet
Podgórze kolo Wyszogrodu było miejscem ﬁnałów XIV
MIMS w sztafetowych biegach
przełajowych. Dziesięcioosobowe drużyny ze szkól podstawowych oraz gimnazjalistki walczyły na dystansie 10X
800m. Jedynie gimnazjaliści
mieli do przebiegnięcia trasę
10x 1000m. W rolach głównych
wystąpiły sztafety z Jedlińska.
Z pięciu naszych zespołów aż
3 zdobyły medale. Po srebrny
medal pobiegli chłopcy ze szkoły podstawowej, którzy stoczyli

Sztafeta gimnazjalistów z Jedlińska

zaciętą walkę z ekipą ze Starej
Błotnicy. Prowadzenie zmieniało się prawie na każdej zmianie.
Jednocześnie oba zespoły systematycznie zwiększały przewagę
nad pozostałą stawką. Dopiero
ostatnia zmiana zdecydowała
o zwycięstwie podopiecznych
Agaty Szatan (absolwentki PSP
w Jedlińsku – p.aut.) ze Starej
Błotnicy. Srebro dla teamu Jedlińska, który przygotował do
startu Sławomir Słomka. Wysoką formę potwierdziły gimnazjalistki z Jedlińska, które
tydzień wcześniej zdobyły brązowe medale w ogólnopolskich
ﬁnałach w biegach sztafetowych
w Łodzi. Uważane za główne
faworytki do złotego medalu
jedlińszczanki nie zawiodły. Do
czwartej zmiany pozwoliły liderować najpoważniejszym konkurentkom z PG nr 1 z Płocka.
Później objęły prowadzenie, by
zwyciężyć ostatecznie z ponad
70-metrową przewagą Na najniższym stopniu podium stanęli
ich szkolni koledzy. Zespół trenujący pod okiem Radosława
Oﬁary uległ silnym sztafetom
z Warszawy i Siedlec. Czwarte
miejsce przypadło dziewczętom
z podstawówki z Jedlińska. Podopieczne Aliny Cielniak jeszcze
do piątej zmiany prowadziły
bieg, ale później musiały uznać
wyższość rywalek. Dziewczęta
z PSP ze Starych Zawad uplasowały się poza pierwszą dziesiątką. Wystąpiły one w osłabionym
składzie bowiem nałożyły się
terminy dwóch prestiżowych
imprez. Jednak sam awans do
ﬁnałów do już duży sukces ze-

społu prowadzonego przez Iwonę Śmiechowską.
Orzeł wzbił się wyżej
Niezwykle pasjonującą walkę
toczyły przez całą rundę rewanżową Orzeł Jedlanka i Strażak
Wielogóra. Nasze zespoły występujące w drugiej grupie klasy
B od początku rundy plasowały
się w czołówce, mając za głównych rywali do awansu drużyny
Jaguara Wolanów, KS Promna i
LKS Potworów. Klasyﬁkacja na
czołowych miejscach w ligowej tabeli zmieniała się prawie
w każdej kolejce i ostateczne
rozwiązania zapadły dopiero w
ostatniej rundzie. W niej Jaguar
gromiąc 7:1 Chojniaka Wieniawa zapewnił sobie tytuł mistrza
grupy. W równolegle prowadzonych meczach w Klwowie
i Zbroszy Dużej o drugie, premiowane awansem miejsce grały Orzeł i KS Potworów. Piłkarze z Jedlanki wysoko pokonali
ekipę Klwowa 5:2, ale schodzili
z boiska przekonani, że mimo
to nie awansują. KS Potworów,
będący przed Orłem w tabeli,
prowadził z Iskrą 1:0 jeszcze
w 90 minucie. Olbrzymie było
zdziwienie trenera Radosława
Oﬁary, odbierającego telefon
z informacją, że Iskra strzeliła
wyrównującą bramkę w doliczonym czasie gry i w ten sposób zapewniła awans do klasy A
dla Orła. Brawa i gratulacje dla
wszystkich, którzy przyczynili
się do tego sukcesu!
W całej rundzie zespół grał
równo, plasując się tuż za prowadzącymi liderami. Był zespołem przewidywalnym i
stabilnym, tracił stosunkowo
niewiele bramek. Odnotujmy,
że w 26 spotkaniach piłkarze z
Jedlanki zdobyli 55 pkt. Na ten
bilans złożyło się 17 wygranych,
4 remisy i 5 porażek. Strzelili łącznie 62 gole, tracąc 39.
Niewiele słabszym dorobkiem
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Liczna grupa wyróżnionych sportowców

być pewny. W ostatnich pięciu
kolejkach zdarzyły się jednak
przykre wpadki na własnym
boisku z rezerwami Przytyka
i Głuchowem. Oczywiście grę
Strażaka należy zaopiniować
pozytywnie, biorąc pod uwagę,
że to zespół młody, perspektywiczny i z ambicjami.
W cieniu rywalizacji w klasie B pozostawała gra piłkarzy LKS-u Jedlińsk w klasie A.
Mając zapewniony ligowy byt,
drużyna grała przeciętnie odnosząc 9 zwycięstw, 2 remisy i 19
porażek w 30 rozegranych spotkaniach. Dwunaste miejsce to
raczej nie był szczyt możliwości
zespołu, ale po przebudowach
organizacyjnych i personalnych
w klubie mamy nadzieję, że w
nowym sezonie będzie lepiej.
Natomiast całkiem nieźle radzą sobie drużyny młodzieżowe. W gronie młodzików rocznik 1999 Jedlińsk zajął 4 miejsce
wśród 10 zespołów. W lidze
trampkarzy rocznik 1998 Strażak Wielogóra zakończył sezon
na szóstym miejscu rywalizując

chłopcy wywalczyli szóstą lokatę. Dziewczęta, rok wcześniej,
zajęły drugie miejsce i można
było liczyć, że i w tym roku
powalczą o podium. Niestety,
rywalki okazały się silniejsze a
zespół sklasyﬁkowano dopiero
na ósmym miejscu.

Ludowego Klubu Sportowego
w Jedlińsku. ULKS jest drugim
stowarzyszeniem w powiecie radomskim, któremu przyznano
takie wyróżnienie.
Kontynuują karierę
Z powodzeniem występują na krajowych arenach wy-

Drużyna Orła Jedlanka wraz z działaczami

Wyróżnieni przez władze
chowankowie ULKS Jedlińsk.
Wójt Gminy Jedlińsk Woj- W Mistrzostwach Polski Juniociech Walczak zaprosił do swo- rów w lekkiej atletyce w Biajej siedziby wyróżniających się łymstoku Anatol Hupało (UKS
w 2011 roku sportowców naszej Kusy Warszawa) ponownie zdogminy . Byli to uczestnicy zawo- był tytuł mistrza kraju w sztafedów ogólnopolskich oraz indy- cie 4x400m. Beata Malinowska
widualni medaliści imprez mię- (AZS-AWF Warszawa) była
dzywojewódzkich i wojewódz- piąta w rzucie dyskiem.
kich. - Dziękuję za dokonania
W Mistrzostwach Polski Sei promocję gminy. Doceniam, niorów w wielobojach w Biaże potraﬁcie pogodzić naukę z łogardzie Marlena Maj (AZSpasją sportową.Niech omijają -AWF Warszawa) była szósta
was kontuzje i życzę kolejnych, w siedmioboju. Ta sama zawodnie tylko sportowych sukcesów niczka w Mistrzostwach Polski
– mówił Wojciech Walczak wrę- Seniorów w Bielsku-Białej w
czając młodym sportowcom ﬁnale B w biegu na 100 m ppł.
wartościowe upominki w po- była druga. W Ogólnopolskich
staci ubiorów sportowych z logo Mistrzostwach Zrzeszenia LZS
Jedlińska. Spotkanie było okazją w Siedlcach Agnieszka Paluch
do zaprezentowania przez tre- wywalczyła siódme lokaty w
nera Mariusza Kilara tablicy z biegu na 100 m ppł. i skoku w
Wicemistrzowie Mazowsza w sztafetach w kategorii szkół podstawowych
tytułem „Miejsce Odkrywania dal.
Krystian Kilar
mogą pochwalić się futboliści z 9 zespołami. Najlepiej wypadli Talentów” przyznanym przez
Strażaka. 16 zwycięstw, 4 remi- juniorzy młodsi Jedlińska rocz- Centrum Rozwoju Edukacji w
sy i 6 przegranych i jeszcze lep- nik 1996, którzy w swojej grupie Warszawie dla Uczniowskiego
szy od Orła bilans bramkowy uplasowali się na trzecim miejWywalczyli awans do piłkarskiej klasy A
75:39 pozwoliły na zajęcie „tyl- scu.
ko” piątej lokaty. Strażak długo
Unihokeiści poza podium
Henryk Żurowski, Sławomir Imiołek, Łukasz Puk, Damian Żarłok, Adam
zajmował w tabeli miejsce preW ﬁnale XIV MIMS w uni- Grochala, Norbert Żyła, Kacper Grochala, Paweł Walczak, Damian
miowane awansem. Po cennym hokeju drużyny PG w Jedlińsku Walczak, Marek Kalbarczyk, Maciej Taras; Sebastian Górnik; Marian
remisie z Promną i wygranej w nie zdołały się przebić do stre- Gorgul, Mariusz Pyrka, Rafał Wąsik, Kamil Skowroński, Damian Lutek,
Potworowie awans wydawał się fy medalowej. W Milanówku Mateusz Prasek. Trener: Radosław Oﬁara.
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Apetyt na Gombrowicza

fot. Muzeum Gombrowicza
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

20

Redakcja:
Włodzimierz Dłużewski - redaktor naczelny
Bożena Starzyńska - sekretarz redakcji
Krzysztof Sułek - skład
26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19
tel.fax. 48 321 30 21
jedlinsk@jedlinsk.pl

Nakład: 2500 egz.

Jedlińsk Panorama Gminy
© Copyright UG w Jedlińsku
Wydawca: SKAUT.PL
ul. Żeromskiego 2, 26-600 Radom
tel/faks: 48 38 58 858

