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Szanowni Państwo
Z przyjemnością informuję Państwa, że mijający
rok to kolejny, dobry rok dla
naszej gminy. Podobnie jak
w roku 2011 prawie w 100 %
wykonaliśmy zaplanowane
zadania. Mimo powszechnie
panującego kryzysu w ciągu

ostatnich dwóch lat
wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy prawie
15 km dróg gminnych,
20 km sieci kanalizacji sanitarnej: w Woli
Gutowskiej, Jedlance i
Piasecznie. Po zakończeniu budowy wodociągu w Urbanowie i
rozbudowie w Klwatce
Szlacheckiej do zwodociągowania pozostaje nam
już tylko Marcelów i Józefówek.
Dzieci
i
nauczyciele
Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach
już drugi rok uczą się
w pięknym, nowoczesnym

budynku przystosowanym
do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. W gimnazjum
w Jedlińsku zamontowaliśmy windę a w PSP Jedlińsk
wymieniliśmy
instalację
centralnego
ogrzewania.
Dobiegają końca prace przy
budowie sali gimnastycznej
przy PSP w Jedlance, będzie
to już szósty tego typu obiekt
na terenie naszej gminy. We
Wsoli uruchomiono przedszkole.
Zgodnie z oczekiwaniami
mieszkańców wybudowaliśmy Centrum Kultury w
Bierwieckiej Woli. Podobny
obiekt w najbliższym czasie
zostanie oddany do użytko-

wania w Mokrosęku. Kompleks boisk przy Gminnym
Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej w Jedlińsku od
listopada ma nowe trybuny
na ponad 600 osób.
Udało nam się pozyskać
unijne środki na modernizację stacji uzdatniania
wody we Wsoli i Mokrosęku, oraz na budowę boiska
ze sztuczną nawierzchnią
przy ZSP w Wierzchowinach. Realizacja tych zadań
rozpocznie się już z początkiem 2013 roku.
Wojciech Walczak
Wójt Gminy

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPANIAŁE CHOINKI
Państwu Alicji i Andrzejowi Kwatek z Ludwikowa za choinkę do Jedlińska.
Państwu Zuzannie i Markowi Pudzianowskim z Woli Gutowskiej za choinkę do Wsoli.
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listopada 2012 r. w
Publicznej
Szkole
Podstawowej im. Batalionów
Chłopskich w Starych Zawadach odbył się Finał powiatowego konkursu wiedzy o
szkodliwym działaniu narkotyków, alkoholu, nikotyny oraz
niebezpieczeństwie wirusa hiv i
choroby aids.
Na uroczystość przybyli: Starosta Powiatu Radomskiego
Mirosław Śliﬁrczyk z osobami
towarzyszącymi, Wójt Gminy
Jedlińsk Wojciech Walczak,
sekretarz Gminy Jedlińsk Włodzimierz Dłużewski, przedstawiciele Komisji do spraw
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych i Rady Gminy
Jedlińsk, Sołtys Starych Zawad
Pan Dariusz Lipiński, przedstawiciele Policji z Wydziału
Ruchu Drogowego KWP w
Radomiu, dyrektorzy szkół,
nauczyciele i oczywiście 60-ciu
uczniów- ﬁnalistów konkursu.
Konkurs skierowany był do
uczniów szkół podstawowych
klas IV-VI i szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Jedlińsk,
a przebiegał w dwóch etapach.
Zwycięzcy etapu szkolnego
reprezentujący swoje macierzyste szkoły, zmierzyli się w

listopada 2012 roku
11
miały miejsce obchody
upamiętniające
odzyskanie

przez Polskę niepodległości.
Uroczystości 11 listopada, w
których udział wzięli: Wójt
Gminy Jedlińsk Wojciech Walczak, z-ca Wójta Włodzimierz
Dłużewski, radni, kombatanci,
młodzież szkolna oraz mieszkańcy to przede wszystkim
wyraz szacunku i pamięci dla
tych, dzięki którym Polska może
cieszyć się wolnością. Była to
także prawdziwa lekcja patriotyzmu. Obchody rozpoczęły
się od programu artystycznego
wykonanego przez uczniów
Publicznego Gimnazjum w
Jedlińsku. Następnie miała
miejsce Msza Święta w intencji
ojczyzny odprawiona przez ks.
Prałata Henryka Ćwieka. Po jej

Podsumowanie konkursu powiatowego
ﬁnale z pytaniami z zakresu
proﬁlaktyki uzależnień. Po
ukończeniu etapu ﬁnałowego
wszyscy uczniowie obejrzeli
ﬁlm z serii „ Nie zamykaj oczu”
– „Piłem i brałem”. W czasie projekcji wyraźne było na
twarzach uczniów skupienie i
zaciekawienie. Następnie wszyscy uczniowie zostali poczęstowani smacznymi przekąskami
i napojami sponsorowanymi
przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlińsku. W tym czasie Komisja sprawdzała testy i
wyłoniła laureatów.
Dyrektor Szkoły w Starych
Zawadach Maria Jemiołek
serdecznie podziękowała za
owocną współpracę głównemu
organizatorowi konkursu i jednocześnie sponsorowi Staroście
Powiatowemu oraz Wójtowi
Gminy Jedlińsk. Warto dodać,
iż organizowanie podobnych
przedsięwzięć chroni młode
pokolenie przed zgubnym
wpływem używek. Uroczystość
przebiegała w miłej i serdecznej
atmosferze, którą uprzyjemnili
rodzice uczniów szkoły w Starych Zawadach podejmując
gości gorącym posiłkiem.
Iwona Śmiechowska

Finaliści konkursu z nagrodami.

Występ uczniów ze Starych Zawad.

Święto Niepodległości w Jedlińsku
zakończeniu oﬁcjalne delegacje złożyły wieńce pod tablicą
poświęconą pamięci żołnierzy AK Podobwodu Jedlińsk.
Po złożeniu wieńców nastąpił przemarsz do jedlińskiego
parku, gdzie odbyły się główne
uroczystości. Rozpoczęły się
one odegraniem hymnu państwowego. Po hymnie miały
miejsce okolicznościowe przemówienia, a następnie władze
gminy, kombatanci, przedstawiciele placówek oświatowych
złożyli wieńce pod pomnikiem
poległych i pomordowanych
w latach 1939-1956. Uroczystości zakończyły się wiązanką
utworów patriotycznych wykonanych przez orkiestrę OSP
w Jedlińsku.
Anna Malinowska
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Z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy zostały
zwołane przez Przewodniczącego Rady na:
28 września, 31 października,
29 listopada 2012 r.
Rada podjęła uchwały w sprawie:
28 września 2012 r.
-Nr XVI/32/2012 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2012r.
-Nr XVI/33/2012 Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Jedlińsk na lata 2012-2015,
-Nr XVI/34/2012 udzielenia
Pomocy Finansowej dla Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Warszawie,
-Nr XVI/35/2012 podziału Gminy
Jedlińsk na obwody głosowania
i ustalenia ich numerów, granic
i siedzib obwodowych Komisji
wyborczych,
-Nr XVI/36/2012 zmiany składu
Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
-Nr XVI/37/2012 Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w
Jedlińsku,
-Nr XVI/38/2012 wydawania
gazety samorządowej przez
Gminę Jedlińsk,
-Nr XVI/39/2012 rozpatrzenia

skargi,
31 października 2012 r.
-Nr XVII/40/2012 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2012 r.
-Nr XVII/41/2012 Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Jedlińsk na lata 2012-2015,
-Nr XVII/42/2012 obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na 2013 r.
-Nr XVII/43/2012 określenia
wysokości stawek podatku od
nieruchomości,
-Nr XVII/44/2012 zwolnień w
podatku od nieruchomości,
-Nr XVII/45/2012 określenia
wysokości stawek podatku od
środków transportowych na
2013r.
-Nr XVII/46/2012 określenia
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli
realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin,
29 listopada 2012 r.
-Nr XVIII/47/2012 zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę dla odbiorców korzystających z wodociągów wiejskich na

Rada Gminy Jedlińsk z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia życzy wszystkim
Mieszkańcom Gminy dużo zdrowia, radości, szczęścia,
wzajemnego zrozumienia i życzliwości,
a w Nowym Roku spełnienia wszystkich
planów i wiary w pogodne jutro.

terenie gminy Jedlińsk,
-Nr XVIII/48/2012 zatwierdzenia
taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków,
-Nr XVIII/49/2012 Regulaminu
utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Jedlińsk,
-Nr XVIII/50/2012 uchwalenia
Gminnego Programu Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2013 r.
-Nr XVIII/51/2012 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2012 r.
-Nr XVIII/52/2012 zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na
lata 2012-2015,
-Nr XVIII/53/2012 zwolnień w
podatku od nieruchomości.
Wójt wydał zarządzenia w
sprawie:
-przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w
Ludwikowie, Mokrosęku i Woli
Gutowskiej w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego,
-powołania Komisji Przetargowej
na modernizację oświetlenia drogowego,
-powołania Komisji Przetargowej na „Dostawę gazu propan do
szkół z terenu gminy Jedlińsk”,
-ustalenia Regulaminu Pracy
Urzędu Gminy w Jedlińsku,
-ogłoszenia I przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w
Ludwikowie, Mokrosęku i Woli
Gutowskiej,

-przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wierzchowinach,
-przedłożenia projektu Uchwały
budżetowej na 2013 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2013-2016,
-powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela
mianowanego,
-powołania Komisji Przetargowej
na budowę ogólnodostępnego
boiska wielofunkcyjnego , placu
zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu,
-zmian w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku,
-przeprowadzenia inwentaryzacji
rocznej w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych Urzędowi
Gminy, oraz sześć zarządzeń w
sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2012 r.
Stałe Komisje Rady pracują nad
projektem budżetu na 2013 r. oraz
projektami uchwał, które zostały
przygotowane przez Wójta
i dotyczą wprowadzonych zmian
w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
W związku z tym Rada ma
określić szczegółowe sposoby
i zakres świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli.
Ewa Koper.

Bezpieczna obsługa zwierząt
Liczba wypadków przy obsłudze zwierząt gospodarskich jest
ciągle duża.
Występujące przyczyny wypadków przy pracy ze zwierzętami to
najczęściej:
• zły stan pomieszczeń inwentarskich /ciasnota, nieprawidłowe
usytuowanie żłobów i koryt/,
• stosowane technologie chowu /
np. wypas na uwięzi/,
• nieliczenie sie z możliwą agresją
zwierząt, szczególnie rozpłodników, zwierząt w okresie rui,
karmienia potomstwa i sytuacji
stresowych,
• powierzanie obsługi, przepędzania, pomocy przy załadunku
- osobom starszym, niepełnosprawnym, a nawet dzieciom.
Obsługa zwierząt gospodarskich i kontakt z nimi mogą być
bezpieczne, jeśli stosuje się kilka
ważnych zasad
1. Umiejętna obsługa
Osoba zajmująca się zwierzętami
oprócz wiedzy i umiejętności,
powinna posiadać odpowiednie cechy charakteru, takie jak:
cierpliwość i opanowanie. Strach
lub agresję człowieka, zwierzęta
natychmiast wyczują i wtedy
mogą być niebezpieczne.
2. Dobre warunki bytowania
Pomieszczenia
inwentarskie
muszą być na tyle duże, aby
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zapewniały zwierzętom wygodny
wypoczynek i swobodny dostęp
do paszy i wody. Przestronne
wnętrze powinno też umożliwiać ludziom wygodną obsługę
zwierząt. Należy także wyznaczyć
odpowiednio duże miejsce na
wybiegi dla zwierząt.
3. Sygnalizuj zwierzęciu swą
obecność
Aby nie spłoszyć zwierząt
trzeba mówić do nich
spokojnym, cichym głosem. W trakcie obsługi
należy sygnalizować im
swoją obecność głosem
lub przez dotyk. Pamiętajmy, żeby pod żadnym
pozorem nie podchodzić do dużych zwierząt
od strony zadu bez uprzedniego
zasygnalizowania im tego. Gdy
chcemy stanąć za zwierzęciem,
trzeba przeciągać dłonią wzdłuż
jego boku, od szyi do zadu.
4. Utrzymuj czystość w pomieszczeniach
Każdego roku, na wiosnę i na
jesieni wszystkie pomieszczenia, w których przetrzymywane
są zwierzęta należy dokładnie
posprzątać oraz wybielić świeżo
gaszonym wapnem. Dwa razy w
roku, trzeba też starannie uprzątnąć wszystkie miejsca przebywania i wybiegi dla zwierząt. Należy

pamiętać o systematycznym zwalczaniu gryzoni i owadów.
5. Bezpieczne budynki
Podłoże w budynkach należy
utwardzić, tak żeby było odporne
na nasiąkanie wodą nieczystościami. Podłoga nie może mieć
dziur, pęknięć lub wystających
przedmiotów (bolce, druty).
W budynkach musi panować
porządek.
W
budynkach
inwentarskich nie
może być progów,
a drzwi i wrota
wjazdowe powinny
mieć
odpowiednie zabezpieczenie
przed samoczynnym
zamykaniem
się.
Wszystkie narzędzia, szczególnie ostre należy przechowywać
osobno, nie pozostawiać ich w
przejściach i korytarzach.
6. Bezpieczne przepędzanie
zwierząt
Do prowadzenia zwierząt należy
używać linek, łańcuchów lub
powrozów. Nigdy jednak nie
można owijać ich wokół dłoni,
ponieważ jeśli zwierzę się spłoszy, szarpnie i spowoduje uraz.
Buhaja powyżej 12.miesiąca życia
powinno prowadzić się na drążku
o długości 1,4 m wpiętym w kółko
nosowe. Przepędzania zwierząt

nie wolno powierzać dzieciom.
7. Dbaj o higienę osobistą
Pamiętajmy, by zawsze przed
i po pracy dokładnie umyć ręce
ciepła wodą z mydłem. To samo
róbmy każdorazowo przed jedzeniem, piciem. Nigdy nie używajmy do celów spożywczych
naczyń, które kiedykolwiek były
użyte do karmienia zwierząt.
Nie dotykajmy ust i oczu niemytymi rękami. Gdy zastosujemy te
zasady, obniżymy ryzyko zarażenia się wieloma chorobami
odzwierzęcymi.
Źródło: Praca rolnika
- dobre praktyki
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.
PT KRUS Radom
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potkania autorskie z pisarzami należą niewątpliwie
do najciekawszych wydarzeń,
jakie mają miejsce w bibliotece.
W środę 14 listopada tego roku
gościem Gminnej Biblioteki
Publicznej był znany regionalista ziemi radomskiej, Zenon
Gierała. Pan Gierała jest autorem wielu książek. Najbardziej
znane to: „Opowieści o przydrożnych kapliczkach”, „Zapomniana historia”, „Cztery pory
roku”, „Baśnie i legendy ziemi
radomskiej”.
Niecodzienne
spotkanie
miało również miejsce 27 listopada, kiedy to GBP w Jedlińsku odwiedził autor książek
dla dzieci, Tomasz Trojanowski. Jego debiutancka książka
„Kocie historie” otrzymała
Nagrodę Literacką im Kornela
Makuszyńskiego. Tomasz Trojanowski jest autorem słuchowisk radiowych, opowiadań
dla dzieci oraz realizatorem
wielu programów telewizyjnych. Dzieciom znany jako

Jesień z książką

autor książek, między innymi:
„Misja Lolka Skarpetczaka”,
„Wielki powrót”, „Dziobaś i
inni”, „Włochacz i obca cywilizacja”.
Spotkanie z Tomaszem Trojanowskim odbyło się dzięki
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu, która sﬁnansowała spotkanie.
Na
jesienne
spotkania
z książką przybyli zaproszeni
goście: Przewodniczący Rady
– Waldemar Sulisz, Wójt
Gminy – Wojciech Walczak,
Sekretarz Gminy – Włodzimierz Dłużewski, Przewodnicząca ds. kultury – Bożena
Okrój, Kierownik Działu
Instrukcyjno – Metodycznego
MBP – Zoﬁa Nogaś, Instruktor
MBP – Ewa Ukleja, uczniowie
szkół Gminy Jedlińsk oraz czytelnicy GBP w Jedlińsku.
Uczestnicy spotkań z pisarzami mieli możliwość zakupu
książek i otrzymania autografu.
Bożena Starzyńska

Tomasz Trojanowski - autor ksiązek dla dzieci.

Spotkanie z Zenonem Gierałą.

Seniorzy w GBP w Jedlińsku

22 listopada 2012 roku w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlińsku rozpoczęły się
pierwsze bezpłatne warsztaty
komputerowe dla seniorów.
Zajęcia prowadzi bibliotekarz w
ramach programu „Akademia
Orange dla bibliotek”, w którym
biblioteka bierze udział.
W czasie kursu seniorzy

zyskują wiedzę na temat funkcjonowania komputera, a także
zaznajamiają się z zasadami
działania i możliwościami
Internetu. Zajęcia komputerowe
spotkały się dużym zainteresowaniem osób po 50 roku życia.
W związku z tym biblioteka już
planuje II edycję, która rozpocznie się w styczniu 2013 roku.

Warto przeczytać
„Chorwacka przystań” – A. Karpińska
Romantyczna opowieść o niezrealizowanych planach, tęsknocie i o tym, że wieczna miłość istnieje naprawdę.
„Opowieści o przydrożnych kapliczkach” – Z. Gierała
Historie z zapomianego świata starych kapliczek, opowieści o chylących się ku ziemi krzyżach i ukrytych
u ich stóp mogiłach.
„Piękność” – K. Piper
Wzruszająca historia modelki i prezenterki telewizyjnej, która padła oﬁarą szaleństwa poznanego przez Internet
chłopaka.
„Podróż do miasta świateł” – M. Gutowska-Adamczyk
Autorka zabiera czytelników w niezapomnianą podróż do XIX-wiecznej Francji. Opowieść o niezwykłej kobiecie:
malarce i emancypantce. O jej pasji, pragnieniach, romansach. Autorka bestsellerowej powieści „Cukiernia pod
Amorem”.

Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie
W
ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach oraz niektórych innych ustaw.
Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na
wprowadzenie nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady
i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za
odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Do 30 czerwca 2013 roku możesz zachować
dotychczasową umowę na odbieranie odpadów
komunalnych i nie wnosić opłaty do gmin.
Jak będzie działał nowy system?
• Rada Gminy Jedlińsk w dniu 29.11.2012 r.
przyjęła nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk. Treść
regulaminu dostępna jest na stronie interneto-

wej Urzędu Gminy www.jedlinsk.pl.
• Rada Gminy ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także
tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia – do
końca 2012 r.
• Stawka opłaty będzie ustalona od liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomości bądź od gospodarstwa domowego.
Mieszkańcy segregujący opady komunalne
zapłacą mniej. Stawka opłaty zostanie skalkulowana do wysokości pozwalającej na pokrycie
kosztów funkcjonowania systemu bez założonego zysku dla gminy.
• Rada Gminy uchwali wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnym do końca 2012 r. Deklaracje
zostaną przekazane mieszkańcom, którzy będą
zobowiązani do ich wypełnienia i dostarczenia

do Urzędu Gminy do końca lutego 2013 r.
• Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w przetargu odbierze odpady zmieszane i selektywnie
zebrane od mieszkańców.
Nowy system spowoduje, iż tzw. podatek
śmieciowy będzie płacił każdy mieszkaniec
gminy. Dotychczas niektórzy właściciele nieruchomości uchylali się od zawierania umów
z przewoźnikami, a egzekucja administracyjna
tego obowiązku była skomplikowana i długotrwała. W efekcie odpady traﬁały na pola, do
lasów, były zakopywane, spalane itp. Wdrożenie nowych zasad winno wyeliminować ten
proceder.
Mieszkańcy naszej gminy zostaną objęci
nowym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 r.

5

dniu 09.11.2012 w
W
GCKIKF w Jedlińsku
miał miejsce XVII Konkurs

Poezji Patriotycznej dla dzieci
i młodzieży z placówek oświatowych z terenu gminy. Celem
konkursu było kultywowanie i
popularyzacja treści patriotycznych, wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych w szczególności do
poezji, upowszechnianie wśród
młodzieży piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej
i kultury żywego słowa. Poprzez
konkurs było możliwe także
rozwijanie wrażliwości artystycznej młodego pokolenia. W
konkursie wzięła udział duża

Konkurs poezji patriotycznej

liczba młodych osób. Poszczególne recytacje wprowadziły
do naszej placówki podniosłą
atmosferę. Po zakończeniu prezentacji przyszedł czas na podsumowanie i ocenę.
Komisja Konkursu, po wysłuchaniu 33 przygotowanych
przez uczestników recytacji (w
kategorii klasy 0-3), postanowiła
przyznać dyplomy i wyróżnienia następującym uczennicom
i uczniom:
Anna Bednarczyk, kl. I, PSP
Wierzchowiny, Amelia Brzezińska, kl. I, PSP Stare Zawady,
Małgorzata Guzińska, kl. II, PSP
Wsola, Aleksandra Kobza, kl.
II, PSP Wierzchowiny, Mateusz

Kowalczyk, kl. I, PSP Ludwików, Tymoteusz Mzyk, kl. I,
PSP Wsola, Gustaw Ptaszek,
kl. I, PSP Jedlińsk, Franciszek
Makulski, kl. III, PSP Jedlińsk.
Wyróżnienia otrzymali:
Lena Dąbrowska, kl. II, PSP
Jedlińsk, Amelia Imiołek, kl. III,
PSP Jedlanka, Zbigniew Reszke,
kl. II, PSP Bierwce, Natalia Skałbania, kl. II, PSP Jedlanka, Klaudia Tatar, kl. II, PSP Ludwików.
Po wysłuchaniu 24 recytacji
uczestników kolejnej grupy wiekowej (w kategorii klasy IV – VI)
Komisja Konkursu postanowiła
przyznać dyplomy i wyróżnienia następującym osobom:
Karolina Dobrzańska, kl. V, PSP
Wierzchowiny, Kacper Klocek,
kl. IV, PSP Wsola, Marta Krupa,
kl. IV, PSP Jedlińsk, Jan Religa,
kl. V, PSP Jedlińsk, Maria Śliwowska, kl. VI, PSP Jedlińsk
Wyróżnienia
otrzymali:
Monika Bolek, kl. VI, PSP Wierzchowiny, Kacper Chudzik, kl. V,
PSP Jedlińsk, Dawid Drewnowski, kl. IV, PSP Bierwce, Bartłomiej Maciejewski, kl. VI, PSP
Wsola, Wiktoria Rafalak, kl. VI,
PSP Jedlińsk.
W kategorii klasy gimnazjalne dyplomy i wyróżnienia
otrzymali: Kamila Bzducha, kl.
III, PG Jedlińsk, Łukasz Matysiak, kl. II, PG Jedlińsk, Natalia

Przedwój, kl. III, PG Wierzchowiny, Milena Tkaczyk, kl. II,
PG Wierzchowiny, Aleksandra
Wziątek, kl. II, PG Jedlińsk.
Wyróżnienia:
Paulina Bednarczyk, kl. I, PG
Wierzchowiny, Tymon Cichowlas, kl. I, PG Wierzchowiny
Karolina Komorowska, kl. II,
PG Jedlińsk, Szymon Strzelecki,
kl. II, PG Jedlińsk, Marta Sułek,
kl. II, PG Wierzchowiny.
Anna Malinowska

VI Mikołajkowy Turniej w Szachy i Warcaby

nia 7 grudnia 2012r.
D
odbył się VI Mikołajkowy Turniej w Szachy i Warcaby organizowany przez G.C.K
i K.F w Jedlińsku, pod patronatem Wójta Gminy Jedlińsk
- Wojciecha Walczaka. W tym
roku udział wzięły wszystkie
szkoły z terenu naszej Gminy.
Jak do tej pory była to najliczniejsza grupa uczestników,
która przystąpiła do rozgrywek turniejowych. Uczniowie
zostali podzieleni na kategorie
wiekowe oraz podgrupy. W
każdej z podgrup znalazło się
sześć osób, które rozgrywały
pomiędzy sobą partie systemem
„każdy z każdym”. Ze wszystkich podgrup został wyłoniony
zwycięzca, który wziął udział
w rozgrywkach ﬁnałowych.
Szczególnie emocjonujące były
końcowe rozgrywki, czasami
trwała bardzo zacięta walka o
zwycięstwo. Nad przebiegiem
całości Turnieju czuwała Pani
Agnieszka Gryzek - dyrektor
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Gminnego Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej, natomiast
w Turnieju Szachowym głównym sędzią był Włodzimierz
Dłużewski - Sekretarz Gminy
Jedlińsk
Zwycięzcami VI Mikołajkowego Turnieju w Szachy i Warcaby zostali:
W Turnieju Warcabowym
kat.A oddział przedszkolny
- Kamil Staniak - I miejsce
- Bartek Kowalczyk - II miejsce
- Gabriel Chojnacki - III miejsce
kat. B klasy I-III
- Damian Pysiak - I miejsce
- Kacper Czyż - II miejsce
- Kinga Rychel - III miejsce
kat. C klasy IV- VI
- Rafał Rokiciński - I miejsce
- Grzegorz Kapusta - II miejsce
- Miłosz Pomarański - III miejsce
kat.D Gimnazjum
- Damian Kowalczyk - I miejsce
- Damian Musiał - II miejsce

- Tymon Cichowlas - III miejsce
W Turnieju Szachowym
kat. B klasy I-III
- Franciszek Makulski - I miejsce
- Nina Hetman - II miejsce
- Karolina Rylska - III miejsce
kat. C klasy IV- VI
- Oliwier Dupla - I miejsce
- Bartłomiej Młynarski - II
miejsce
- Paweł Flis - III miejsce
kat. D Gimnazjum
- Radosław Jurczak - I miejsce
- Jakub Jurczak - II miejsce
- Oskar Chodowicz - III miejsce
Wszyscy zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz atrakcyjne nagrody ufun-

dowane przez Gminną Komisję
ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Na zakończenie
Turnieju Mikołajkowego pojawił się Mikołaj, który obdarował wszystkich uczestników
słodyczami i obiecał, że pojawi
się także w przyszłym roku.
Dodatkową atrakcją dla wszystkich uczestników i przybyłych
gości był krótki, półgodzinny
spektakl pod tytułem „Królowa
Śniegu”. Było to interaktywne
przedstawienie, które bardzo
podobało się dzieciom.
GCKIKF w Jedlińsku składa
podziękowania panu sekretarzowi Włodzimierzowi Dłużewskiemu za sędziowanie
w Turnieju Szachowym.
Teresa Leśniewska

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

Nazwa imprezy

1.

Wieczór Wigilijny na Rynku- montaż słowno muzyczny

Termin

Miejsce

Informacja ogólna

20 grudnia 2012

Rynek w Jedlińsku

spotkanie okolicznościowe, godz. 15:30

2.

Powitanie Nowego Roku 2012

31 grudnia 2012

Rynek w Jedlińsku

impreza plenerowa /pokaz fajerwerków

3.

Akcja Zima-

29.01.2013-09.02.2013

GCKIKF w Jedlińsku , w Lisowie, Ludwikowie,
Jedlance i Bierwieckiej Woli

4.

Przedstawienie teatralne dla dzieci
pod tytułem PINOKIO

2 lutego 2013

GCKIKF- Jedlińsk, sala OSP godz.13:30

Przedstawienie teatralne dla dzieci od 4 do
8 roku życia

5

Zabawa Choinkowa

2 lutego 2013

GCKIKF- Świetlica w Lisowie

Zabawa taneczna z konkursami dla dzieci
i młodzieży

6.

Jedlińskie Zapusty -

12 lutego 2013

Rynek w Jedlińsku, sala OSP w Jedlińsku

imprezy kończące karnawał: kusa niedziela,
kusy poniedziałek, kusy wtorek

7.

Wielkanocne warsztaty zdobienia
jaj

marzec 2013

GCKIKF w Jedlińsku

warsztaty dla dzieci i dorosłych z zakresu
ozdabiania jaj metodą batikową

8.

Wielkanocne warsztaty bibułkarskie

marzec 2013

GCKIKF w Jedlińsku

Wykonanie z bibuły kwiatów , palm wielkanocnych

9.

Konkurs na ozdobę wielkanocną

marzec 2013

GCKIKF w Jedlińsku

konkurs dla dzieci ze szkół z terenu gminy
Jedlińsk- wykonanie ozdoby wielkanocnej

10.

Kiermasz prac wielkanocnychprace dzieci i młodzieży

15 marca 201327 marca 2012

GCKIKF w Jedlińsku

sprzedaż prac pokonkursowych

Zajęcia dla dzieci i młodzieży według
planów w poszczególnych placówkach

Koncert Andrzejkowy oraz Andrzejki dla dzieci i młodzieży

ndrzejki to dzień jeden w
A
swoim rodzaju. To ostatnia okazja do dobrej zabawy

przed Adwentem. Z tej okazji
29 listopada Gminne Centrum
Kultury zaprosiło mieszkańców na koncert. Nosił on tytuł
„Kram Kramarskiej” z przebojami XX wieku. W trakcie
koncertu można było usłyszeć
takie przeboje jak” ,,O mnie się
nie martw, ,,40 – lat minęło”,
,,Hej mała nie szalej”. Podczas
recitalu Teresy Kramarskiej
można było nie tylko odnowić
wspomnienia, posłuchać znanych i pamiętanych przebojów
ostatniego stulecia , ale także

wysłuchać anegdot i dowcipów
w wykonaniu Krzysztofa Kietczera autora programu. Wieczór przebiegł w bardzo miłej
atmosferze. W drugiej części
programu artystka nie tylko
śpiewała piosenki na życzenie,
ale także miało miejsce wspólne
śpiewanie znanych utworów
muzycznych. Pomimo chłodnej
i słotnej aury na andrzejkowy
koncert przybyła liczna rzesza
mieszkańców gminy. Był to dla
wszystkich uczestników wieczór pełen wrażeń. Zgodnie z
tradycją i dorośli poznali swoja
przyszłość we wróżbach, które
ukryte zostały w słodyczach. W

koncercie andrzejkowym wzięli
udział radni z terenu gminy
Ewa Oﬁara, Aneta Żurowska, Wojciech Żarłok, a także
skarbnik gminy Ilona Starzyńska. Gminne Centrum Kultury
przygotowało również andrzejkowe atrakcje dla dzieci, które
pokazały, że potraﬁą bawić
się wcale nie gorzej od swoich
rodziców i dziadków. A były
to andrzejki oryginalne. Tego
dnia sala Centrum Kultury
przeobraziła się w magiczną
krainę, którą nawiedziła najprawdziwsza wróżka, czarownica oraz cyganka. Tego dnia
zgodnie z tradycją św. Andrzej
za pomocą wróżb, uchyla rąbka
tajemnicy. Impreza odbyła się w
magicznym nastroju. Wróżono
bowiem dzieciom i młodzieży
z kart, liter, cyfr, imion, kości,
talerzyków. Każdy uczestnik
zabawy za pomocą wróżb mógł
zapytać co go czeka w przyszłości, czy uzyskać odpowiedź na to
„kim będzie”. Uczestnicy zabawy
losowali wróżby dotyczące
swych przyszłych zawodów. I
tak np. karteczka z symbolem
aparatu fotograﬁcznego zapowiadała karierę fotoreporterki,
czy modelki. Tego dowiemy się
dopiero za kilkanaście lat, ale
już przy okazji tych wróżb okazało się, że część maluchów ma

wyraźnie sprecyzowane plany
dotyczące swej dorosłej kariery.
Przed koleżankami i kolegami
odważnie deklarowali iż zostaną
m.in. architektami, lekarzami.
A na zakończenie wyjątkowego Wieczoru organizatorzy
przygotowali zabawę taneczną.
W trakcie tego wieczoru nie
mogło zabraknąć tak znanych
i popularnych wróżb jak lanie
wosku, ustawianie butów rzędem od ściany do wyjścia. Podczas wróżb było dużo śmiechu
i dobrej zabawy. Chociaż na
wróżby andrzejkowe należy
spojrzeć z przymrużeniem oka,
to z pewnością każdy z niecierpliwością będzie czekał następnych Andrzejek.
Agnieszka Gryzek
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wórcza
wyobraźnia
T
na święta zagościła
w Gminnym Centrum Kul-

tury. Od 5 lat przed Bożym
Narodzeniem organizowane są
dla dzieci i młodzieży warsztaty
świąteczne, podczas których w
miłej atmosferze, przy kolędach
przygotowywane są dekoracje
na choinkę. Ponadto w trakcie
spotkań dzieci dowiadują się o
polskich tradycjach świątecznych. Było to już ostatnie w tym
roku spotkanie z tradycyjną
sztuką ludową. Warsztaty te,
budziły wyobraźnię i zachęcały
do własnej twórczości. Wykonując świąteczne ozdoby, nie
tylko dobrze się bawimy, ale też
powracamy do starej polskiej
tradycji celebrowania świątecznych przygotowań. W tym roku
uczestnicy wykonywali m.in.
anioły z masy solnej, łańcuchy

Warsztaty bożonarodzeniowe
i bombki metodą decoupage.
Ogromnym powodzeniem cieszyły się przede wszystkim zajęcia poświęcone wypiekaniu pierników Własnoręcznie wykonane
ozdoby cieszyły niezmiernie
nie tylko samych twórców, ale
przede wszystkim ich bliskich.
Bowiem pięknie malowane
farbami i brokatami, kolorowe
ozdoby z masy solnej, cudownie lukrowane pierniczki, ładnie zapakowane będą zapewne
stanowiły doskonały prezent na
tegoroczne święta pod choinkę
dla najbliższych. Rozwijają one
nie tylko umiejętności manualne, ale uczą, że własnoręcznie
wykonane przedmioty dekoracyjne i prezenty mogą być piękniejsze i mieć większą wartość
niż gotowe - kupowane produkty
masowej produkcji. Obdarowanie przedmiotem wykonanym

przez siebie daje dziecku radość
i satysfakcję z jego osiągnięć. W
placówkach GCKiKF w Jedlińsku, Jedlance, Bierwieckiej Woli
i Lisowie łącznie udział wzięło

ok 120 dzieci. Dziękujemy
wszystkim, którzy brali udział w
tych świątecznych warsztatach w
placówkach Centrum Kultury.
Agnieszka Gryzek

Wystawa „Oświata radomska w I połowie XX wieku” w GCKiKF

W

dniu 9 listopada 2012 r.
w Gminnym Centrum
Kultury w Jedlińsku odbyło
się otwarcie wystawy „Oświata
radomska w I połowie XX
wieku” Autorami wystawy są
Anna Jankowska oraz Krzysztof Skarżycki z Archiwum
Państwowego w Radomiu. Na
wystawie można było zobaczyć zdjęcia, plakaty oraz druki
ulotne związane z radomskim
szkolnictwem.
Celem wystawy była chęć
przybliżenia dziejów radomskiej oświaty. Wystawa w
zarysie przedstawia rządowe
szkolnictwo rosyjskie, walkę o
szkołę polską i tworzenie zrębów szkolnictwa polskiego w
Radomiu i jego dynamiczny
rozwój w dwudziestoleciu mię-

dzywojennym. Warto w tym
właśnie miejscu wspomnieć, że
w okresie zaborów na obszarze
Królestwa Polskiego nie było
obowiązku szkolnego a zdobycie elementarnych podstaw
wiedzy związane było z dużymi
nakładami ﬁnansowymi. Dlatego też kształciła się wyłącznie młodzież pochodząca
z wyższych warstw społecznych.
Od 1866r. do szkół wszystkich
szczebli wprowadzono język
rosyjski jako język wykładowy.
Dopiero rewolucja 1905 roku
dała możliwość otwierania
prywatnych szkół z polskim
językiem wykładowym. W tym
czasie powstały szkoły średnie, do których tradycji odwołują się obecne działające licea
m.in. im. D. Czachowskiego,

im. Dr T. Chałubińskiego, im.
J. Kochanowskiego, im. M.
Konopnickiej.
Wychodząc z założenia, że
nigdy dość przybliżania minionych okresów, Archiwum

Państwowe
zorganizowało
wspomnianą wystawę, a towarzyszyło jej również staranne
wydanie katalogu.
Anna Jankowska

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury w Jedlińsku
W Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w
Jedlińsku prowadzone są dla
dzieci i młodzieży zajęcia, które
pozwalają rozwijać ich zainteresowania i pasje. Prowadzone
są one przez wykwaliﬁkowaną
kadrę instruktorską.
Młodzi ludzie biorą udział w
zajęciach plastycznych dzięki
którym rozwijają swoje umiejętności plastyczne. Zajęcia
prowadzi Teresa Leśniewska.
Prowadzone są także zajęcia
muzyczne, w ramach których
uczestnicy uczą się grać na
różnych instrumentach a także
przygotowują się do dalszego
kształcenia muzycznego oraz
udziału w ruchu amatorskim.
Zajęcia te prowadzone są przez
Andrzeja Rajkowskiego. Dość
duża liczba dzieci uczęszcza na
zajęcia wokalne, dzięki którym
mogą rozwijać swoje zamiłowanie do śpiewu. W zajęciach
może uczestniczyć każda osoba,
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która posiada dobry słuch
muzyczny i głos. Naukę śpiewu
prowadzi Zoﬁa Krzętowska.
W GCKIKF prowadzone są
także zajęcia teatralne dla dzieci
i młodzieży. Uczestnicy na
zajęciach tych uczą się samodzielnego myślenia i działania,
aktywności i otwartości. Dzieci
zdobywają umiejętności pod
okiem Marzeny Odzimek-Jarosińskiej.
Zajęcia z języka angielskiego
skierowane są do dzieci w wieku
od 6 do 8 lat. Są one prowadzone nieodpłatnie przez panią
Elżbietę Łobodę, nauczycielkę
z PSP w Jedlińsku. Uczestnicy
zajęć stanowią liczną grupę,
która poprzez zabawę uczy się
podstaw języka angielskiego.
Od stycznia 2013 w każdy
wtorek będą się odbywały zajęcia z nauki gry w szachy. Nauka
gry w szachy bowiem sprzyja
wszechstronnemu rozwojowi,
kształci pamięć i umiejętność

logicznego myślenia, rozwija
wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój
intelektu, rozbudza twórcze
zdolności i zwiększa aktywność
umysłową.
Zapraszamy wszystkich chętnych do Centrum Kultury, którzy chcą nauczyć się gry w szachy.
Zapisy pod nr tel. 48 32 13 052.

Wszystkich
mieszkańców,
którzy lubią pracę społeczną
oraz posiadają jakieś umiejętności lub pasje a chcieliby się nimi
podzielić z innymi zapraszamy
do współpracy z Gminnym
Centrum Kultury w Jedlińsku.
Aby dowiedzieć się więcej
o działalności GCKIKF w
Jedlińsku zapraszamy na stronę
internetową www.ck.jedlinsk.

Elżbieta Łoboda społecznie pomaga dzieciom w nauce angielskiego.

Podsumowanie inwestycji w gminie w 2012 roku
DROGI
Na terenie Gminy Jedlińsk
w 2012r. powstały nowe
utwardzone odcinki dróg o
nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami spełniające parametry dróg gminnych:
• Boża Wola – Ksawerów
o długości 692 mb za kwotę 260
tys. zł,
• droga gminna w Urbanowie
o długości 811mb za kwotę 363
tys. zł,
• droga dojazdowa Wierzchowiny Zielonka, o długości
800mb za kwotę 294 tys. zł,
• Piastów – Chmielniak o długości 744,33mb za kwotę 541
tys. zł,
• droga gminna w Klwatach o
długości 1361mb za kwotę 784
tys. zł.
Ponadto dokonano przebudowy dróg w Jedlance o długości 1.768mb za kwotę 520
tys. zł. oraz modernizacji ulic i
chodników w Jedlińsku – ul. Ks.
Bp. Gołębiowskiego dł. odcinka
372 mb za kwotę 331 tys. zł.

modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlińsku za kwotę ponad
348 tys. zł. Ponadto wybudowano ciąg windowy wraz z
montażem dźwigu windowego
w Publicznym Gimnazjum w
Jedlińsku za kwotę 226 tys. zł
OŚWIETLENIE
w celu ułatwienia dostępu dla
Corocznie planowo gmina młodzieży niepełnosprawnej
prowadzi modernizację oświe- do wszystkich pomieszczeń w
tlenia ulicznego.
obiekcie.
W bieżącym roku przeznaczono na ten cel kwotę 68 tys.
KULTURA
zł., zaś modernizacja dotyczyła
W bieżącym roku wybudomiejscowości Lisów-Dębniak, wano stan surowy zamknięty
Jedlanka, Piastów, Piaseczno. Centrum Kultury Wiejskiej w
Mokrosęku. W przyszłym roku
OŚWIATA
będą kontynuowanie prace
Obecnie
trwają
prace wykończeniowo – instalacyjne.
wykończeniowe budowy sali Zostanie także zagospodarogimnastycznej przy Publicz- wany teren wokół budynku.
nej
Szkole
Podstawowej Koszt całkowity budowy to 588
w Jedlance. Nowopowsta- tys. zł w tym współﬁnansowanie
jąca sala gimnastyczna, któ- ze środków Unii Europejskiej w
rej całkowity koszt wynosi ramach działania „Odnowa i
ponad 1,8 mln będzie szó- rozwój wsi” Programu Rozwoju
stym tego typu obiektem na Obszarów Wiejskich na lata
terenie gminy Jedlińsk. Hale 2007-2013 wyniesie 359 tys.
sportowe posiadają już szkoły zł. Planowane otwarcie obiektu
w Jedlińsku i Wsoli a sale będzie miało miejsce w 2013r.
gimnastyczne w Jedlińsku,
Wierzchowinach i Starych
SPORT
Zawadach. Sala gimnastyczna
Wykonano przebudowę tryprzy PSP Jedlanka będzie bun na boisku Ośrodka Sportu
posiadała
pełnowymiarową i Rekreacji w Jedlińsku. Nowe
arenę z zapleczem. Inwestycja trybuny posiadają 7 sektorów
realizowana jest przy udziale z siedziskami zwróconymi na
dotacji w wysokości 400 tys. zł zachód – w stronę boiska do
z Ministerstwa Sportu i Tury- piłki nożnej o nawierzchni
styki. Zaplanowane otwarcie naturalnej trawiastej oraz 3 sektego obiektu to początek 2013 tory z siedziskami zwróconymi
roku.
na wschód w stronę boiska do
W celu ograniczenia kosztów piłki nożnej o nawierzchni traogrzewania dokonano w br. wiastej sztucznej. Przestrzeń

Budowa kanalizacji w Piasecznie
pomiędzy najniższym rzędem
a balustradą oddzielającą od
płyty boiska dostępna jest dla
osób niepełnosprawnych.
W czerwcu bieżącego roku
Gmina Jedlińsk zawarła umowę
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
PROW na lata 2007-2013” dla
operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” o doﬁnansowanie inwestycji „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw
z elementami małej architektury w Czarnym Ługu”. Zadanie
zrealizowane zostanie w 2013 r.

dowano 3 pompownie ścieków. Obecnie trwają roboty
sanitarne budowy 4,7 km sieci
w Piasecznie składającej się
z kanałów sieciowych grawitacyjnych o długości 3096 m.b.
– całkowita długość rurociągów
tłocznych to 1087 m.b. kanałów
przyłączeniowych o długości
558 m.b. Na oba te zadania
o wartości ponad 3,1 mln. zł
uzyskano doﬁnansowanie ze
środków unijnych PROW 2007
- 2013. Prace zakończone będą
wiosną przyszłego roku. Zadania te nawiązują do zakończonych jesienią 2011 prac budowy
ponad 10 km kanalizacji sanitarnej w Jedlance, wraz z nowo
wybudowaną
oczyszczalnią
KANALIZACJA
ścieków o przepustowości do
Dwuetapowe
zadanie 700m3/d w Jedlińsku.
„Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Woli GutowWODOCIĄGI
skiej i Piasecznie” to kolejny
Jednocześnie
wychodząc
projekt realizowany w zakresie naprzeciw rosnącym potrzeuporządkowania gospodarki bom zaplanowano w 2013r.
ściekowej na terenie gminy rozbudowę stacji Uzdatniana
Jedlińsk, przy udziale środ- Wody we Wsoli oraz kolejno
ków unijnych z Europejskiego w 2014 budowę nowej Stacji
Funduszu Rolnego na rzecz Uzdatnia Wody w MokroRozwoju Obszarów Wiejskich sęku - dla odciążenia wodow ramach działania „Podsta- ciągu głównego w Jedlińsku
wowe usługi dla gospodarki i czerpiącego wodę ze studni
ludności wiejskiej” Programu w Jedlińsku. Wstępne szacunRozwoju Obszarów Wiejskich kowe całkowite koszty inwena lata 2007-2013. W ubiegłym stycji to ponad 2,5 miliona zł
i bieżącym roku wybudowano z czego wsparcie ﬁnansowe w
4277 metrów sieci kanalizacji ramach działania „Podstawowe
sanitarnej w Woli Gutowskiej usługi dla gospodarki i ludno-w tym 3139 m.b. sieciowych ści wiejskiej” Programu Rozkanałów grawitacyjnych i 409 woju Obszarów Wiejskich na
m.b. grawitacyjnych kanałów lata 2007-2013 wyniesie ponad
przyłączeniowych oraz 729 1,5 miliona zł.
m.b. sieci kanalizacji ciśnieniowej. Na powstałej sieci zbuWięcej zdjęć na str. 20.
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:: Prace konkursowe dzieci ze szkół podstaw
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wowych na szopkę bożonarodzeniową ::
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„Bądź aktywny – bądź najlepszy”
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jedlińsku kończy
realizacje projektu systemowego „Bądź aktywny – bądź
najlepszy” w 2012r. Ku końcowi zbliżają się kursy zawodowe podnoszące kwaliﬁkacje
zawodowe mieszkańców gminy
Jedlińsk.
W
dniach
9.11.2012r.
- 11.11.2012r odbyły się

warsztaty wyjazdowe dotyczące Treningu Kompetencji i Umiejętności Życiowych
w miejscowości Suche koło
Poronina. Podczas 15 godzinnych warsztatów uczestnicy
projektu nabyli umiejętności budowania poczucia własnej wartości, asertywności,
komunikacji interpersonalnej,
radzenia sobie z problemami,

umiejętności stawiania celów
życiowych, sztuki zarządzania
czasem.
Poza nabywaniem nowych
doświadczeń i wiedzy grupa
również zwiedzała Zakopane i
jego okolice oraz brała udział
w wieczorku integracyjnym,
który przebiegał przy rytmach
góralskiej muzyki.
Projekt „Bądź aktywny – bądź

najlepszy” zostanie zakończony
seminarium podsumowującym
rok 2012r.
Podczas spotkania Kierownik Ośrodka Zuzanna Pudzianowska wręczy uczestnikom
upominki oraz przedstawi
podjęte i zakończone działania
w ramach projektu.
Monika Gałek

MAK-owy sukces
Młodzieżowa
Akademia
Kultury to nazwa konkursu
ogłaszanego przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Radomiu. Młodzież z PG we Wsoli
od kilku już lat bierze w nim
udział. Jej zadaniem jest przygotowanie recenzji wybranej
książki. W tym roku należało ocenić dzieła jednego
z największych polskich pedagogów XX wieku – Janusza Korczaka. Podobnie jak
w poprzednich latach tak i w
tym roku uczniowie gimnazjum
ze Wsoli odnieśli niemały sukces. 8 grudnia 2012 r. z rąk pani
Anny Skubisz-Szymanowskiej
-Dyrektora MBP w Radomiu
odebrali główne nagrody. Do

N

ie lada gratkę miała 50
–osobowa grupa uczniów
gimnazjum w Jedlińsku. Zostali
oni zaproszeni do zwiedzenia
Centrum Edukacji Olimpijskiej
w Warszawie. W ramach wycieczki
zwiedzili
Muzeum
Sportu
i Turystyki oraz spotkali się z
polskimi medalistami olimpijskimi – szermierzem Marianem
Sypniewskim, który zdobywał
medale z drużyną w Moskwie
i Barcelonie i pięcioboistą Dariuszem Goździakiem - mistrzem olimpijskim w drużynie na igrzyskach
w Barcelonie. Opowiedzieli oni o
swojej sportowej pasji, roli każdego
zawodnika w drużynie i wpływie
sportu na ich życie. Wycieczka była
zorganizowana przez ﬁrmę MARS
– Polska jako nagroda za drużynowe zwycięstwo w XX Międzynarodowych Jubileuszowych Biegach
Młodych Olimpijczyków w Bielicach k/Sochaczewa.
Krystian Kilar

szczęśliwców należeli uczniowie z kl. IIIa: Klaudia Wieczorek (I miejsce), Karol Kołodziejski (II miejsce), Kornel
Żarłok (wyróżnienie) i Patrycja Michalska (wyróżnienie).
Opiekę merytoryczną sprawowała nad uczniami polonistka
Anna Skrzynecka. Dobrym
duchem przedsięwzięcia była
natomiast p. Bożena Starzyńska. To ona mobilizowała
i zachęcała do wzięcia udziału w
23. edycji tego ważnego bibliotecznego konkursu, wreszcie
to ona sprawowała opiekę nad
młodzieżą odbierającą nagrody.
Dziękujemy.
Anna Skrzynecka

Spotkanie z olimpijczykami

Uczestnicy spotkania z olimpijczykami.

Dariusz Goździak

Marian Sypniewski przybliżył tajniki szermierki.

Na tym gokarcie swoje pierwsze sukcesy odnosił Robert Kubica.

12

Mateusz Świniarski i Justyna Paluch zostali poddani próbie reﬂeksu.

Z życia szkół

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku
Czas zmagań młodych
intelektualistów
gólnopolski
Konkurs
Losy Żołnierza i Dzieje
Oręża Polskiego w latach 1887-1922 organizowany jest przez
Mazowieckiego
Kuratora
Oświaty, zaś patronat sprawuje
Minister Obrony Narodowej.
Konkurs przeprowadzany jest
we wszystkich typach szkół i na
każdym etapie edukacyjnym.
Chociaż tematyka tegorocznego
konkursu sugerowała, że będzie
oceniana wiedza z historii Polski
w latach 1887-1922, to w rzeczywistości uczniowie musieli
wykazać się znajomością historii od początku państwa polskiego. Na każdym etapie zakres
materiału jest inny: etap szkolny
sprawdzał wiedzę z historii Polski i historii powszechnej od X
do XVIII w. oraz wiedzę podstawową dotyczącą oręża polskiego
z tych lat. Szkolny etap odbył się
7 listopada. W PSP w Jedlińsku
przystąpiło do niego 4 uczniów:
Maria Partyga, Patrycja Szczepanik, Weronika Wąsik i Paweł
Flis. Pracowali pod kierunkiem
Justyny Bujek. Wszyscy zakwaliﬁkowali się do etapu rejonowego, który odbędzie się 19
grudnia w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu.
Na tym poziomie uczniowie
będą musieli wykazać się znajomością historii Polski, historii
powszechnej oraz oręża polskiego z lat 1795-1918.
Konkurs Informatyczny dla
uczniów szkół podstawowych
miniLOGIA11. to kolejny
konkurs przedmiotowy Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
w którym mamy szansę zmagań intelektualnych na etapie
rejonowym. Rozpoczął się 30
października i trwał do 27 listopada br. Po rozwiązaniu zadań
informatycznych do kolejnego
etapu zakwaliﬁkował się uczeń
z klasy Va, Tomasz Fijałkowski,
uzyskując maksymalną liczbę
punktów – 80 (liczba punktów kwaliﬁkująca do kolejnego
etapu – 60). Gratulujemy Tomkowi i nauczycielce - Jolancie
Lesiak.

O

W dniu 7 grudnia w Szkole
Podstawowej nr 23 w Płocku
odbyło się uroczyste podsumowanie XIV Mazowieckich
Igrzysk
Młodzieży
Szkolnej Płock-Sochaczew 2012.
W podsumowaniu uczestniczył
Sławomir Słomka, nauczyciel
wychowania ﬁzycznego naszej
szkoły. Zawody odbywały się
od kwietnia do czerwca i wyjątkowo od września do października. Uczniowie naszej szkoły
po raz kolejny znaleźli się w
elicie mazowieckich szkół, tym
razem na czwartym miejscu.
W obecności pocztów wszystkich powiatów województwa
mazowieckiego odbyło się wręczenie nagród za wyniki sportowe, przeplatane występami
młodych artystów. W tym roku
nagrodami były puchary.
Listopadowe dni upływały
w naszej szkole pod znakiem
bezpieczeństwa. 13 i 14 listopada odbyły się spotkania dzieci
z Oddziału Przedszkolnego
oraz klas I-VI z policjantami:
asp. Andrzejem Lewickim z
Wydziału Ruchu Drogowego
Mazowieckiej Komendy Policji
z siedzibą w Radomiu, mł. asp.
Justyną Stanik – Rybak i asp.
Marcinem Kłosem z Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej
Policji w Radomiu. Spotkania
miały charakter prewencyjny
i dotyczyły zachowań w sytuacjach niebezpiecznych, szczególnie w ruchu drogowym oraz
w przypadku ataku psa. Edu-

Świąt, Nowego Roku. Cieszymy
się z tego, co udało się już osiągnąć i planujemy kolejne przedsięwzięcia.
6 listopada uczniowie PSP
w Ludwikowie uczestniczyli w
wycieczce do Warszawy, która
zrealizowana została według
harmonogramu:
zwiedzanie
Cmentarza Wojskowego na
Powązkach, zwiedzanie Centrum Nauki „Kopernik”. Cmentarz Wojskowy (często mylony
ze Starymi Powązkami) został

Uczniowie biorący udział w konkursie „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”

kacja związana z bezpieczeństwem to jeden z priorytetów
naszej szkoły. Podejmowane
przez nas kroki są dostrzegane i
doceniane, bowiem 10 grudnia
w Sali Koncertowej w Radomiu
odbyło się podsumowanie konkursu „Bezpieczna szkoła” w
ramach programu „ Bezpieczny
Powiat”, realizowanego przez
Starostwo Powiatowe w Radomiu. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku uzyskała
II miejsce w konkursie wraz z
nagrodą 800 zł przeznaczoną na
zakup aparatu fotograﬁcznego.
W podsumowaniu uczestniczyli uczniowie klas piątych
wraz z opiekunami i z-cą dyr.
B. Cieślak, która przygotowała
dokumentację konkursową. 7
grudnia natomiast w Jedlni Letnisku odbył się IX Powiatowy
Festiwal Pieśni Patriotycznej i
Turystycznej. Zespół wokalny

Podsumowanie konkursu „Bezpieczna szkoła”.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie
rudzień, mija kolejny
G
pracowity rok. Wszyscy
z niecierpliwością oczekujemy

Uczestnicy kolonii w Zakopanem
z naszej szkoły zdobył w nim
II miejsce! Gratulujemy wykonawcom i opiekunowi zespołu,
Agacie Kowalczyk.
Przed nami święta Bożego
Narodzenia. Wszystkim udziela
się świąteczny nastrój. Ponad
140 uczniów zaangażowało się
w wykonanie kart świątecznych
– 47 najpiękniejszych zostało
wyróżnionych i dostarczonych
na konkurs powiatowy do
Domu Kultury Borki w Radomiu. Wszystkich, którzy chcą
zasmakować świątecznego klimatu zapraszamy na wystawę
plastyczną. Jednak czas świąt
to nie tylko ozdoby, ale przede
wszystkim pamięć o drugim
człowieku, dlatego też uczniowie
wszystkich klas wraz z Urszulą
Chudzik i ks. Karolem Piłatem
zorganizowali loterię fantową,
z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla Domu
Dziecka: „Słoneczny Dom” w
Radomiu oraz fundację „Zdążyć z pomocą”. Wszystkim biorącym udział w loterii składamy
podziękowania.
W związku z nadchodzącymi
świętami i nowym rokiem pragniemy życzyć naszym uczniom,
Rodzicom oraz Czytelnikom
Panoramy wszystkiego tego,
czego każdy z nas najbardziej
potrzebuje. Niech radość zawita
do naszych domów i przyniesie
pokój.
Do siego roku!
Bożena Cieślak,
Anna Kraska

we wrześniu 1939 roku oraz powstańcy warszawscy.

założony w 1912 roku, służył do
grzebania zmarłych żołnierzy
carskiego garnizonu wojskowego. Jeszcze podczas zaborów
oraz I wojny światowej miejsce
spoczynku znaleźli tu żołnierze
rosyjscy, niemieccy, węgierscy,
chorwaccy, czescy, słowaccy
oraz polscy. W 1921 roku cmentarz uzyskał rangę Cmentarza
Wojskowego. Spoczęli na nim
uczestnicy powstań: listopadowego, styczniowego, wielkopolskiego, powstań śląskich,
bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej i walk o granice
RP, następnie żołnierze polegli

▶
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Szczególne zainteresowanie
uczniów wzbudził odsłonięty
10 listopada 2010 roku pomnik
ku czci oﬁar katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku,
zaprojektowany przez warszawskiego artystę rzeźbiarza Marka
Moderaua i znajdujący się w
tzw. Kwaterze Smoleńskiej; integralną częścią pomnika są znajdujące się tam groby 28 oﬁar
katastrofy.
Następnym punktem pro-

instytucją, powołaną i ﬁnansowaną przez Miasto Stołeczne
Warszawa, Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W konkursie poezji patriotycznej wyróżnienia otrzymali:
uczeń klasy I Mateusz Kowalczyk oraz uczennica klasy II
Klaudia Tatar. Laureatkami
konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz o

niebezpieczeństwie wirusa HIV
i choroby AIDS zostały: Paulina
Kaszuba (klasa VI) i Aleksandra Rus (klasa V). IV miejsce
w VI Turnieju Mikołajkowym
w kategorii „szachy” zajął uczeń
klasy VI Szymon Paluch.
Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje i
życzenia dalszych sukcesów.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance

postaci sprzętu sportowego
za kwotę 600 zł. Od września,
z inicjatywy dyrektor szkoły
– Beaty Jagielskiej w naszej
placówce pracujemy nad zdobyciem tytułu Szkoły z klasą
2.0. Widzimy potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcemy
kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego
wykorzystywania nowych technologii. Program pomaga też
rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł
i wykorzystywania wiedzy w
praktyce. Już trzeci rok pracujemy w ogólnopolskim projekcie
„Z małej szkoły w wielki świat”.
Każdy projekt przynosi naszym
uczniom nowe umiejętności i
wyposaża w praktyczną wiedzę.
Do tej pory młodsze dzieci, w
ramach działań społeczno-oby-

watelskich, spotkały się z radną
naszego okręgu Anetą Żurowską, gdzie poznawały tajniki
codziennej pracy radnego, zaś
w module matematyczno-przyrodniczym zbudowały karmniki dla ptaków. Uczniowie kl.
4-6 zajmowali się wytyczeniem
drogi ewakuacyjnej i przeprowadzili próbną ewakuację z
budynku szkolnego w razie
pożaru – w ramach działań
matematyczno-przyrodniczych.
Moduł społeczno-obywatelski
to praca na rzecz społeczności lokalnej i sąsiedzkiej. Tym
razem uczniowie pochylali się
nad funkcjonowaniem samorządu sołeckiego, gdzie zaprosili
na spotkanie Wiolettę Romanowską – sołtysa wsi Nowa
Wola i Kazimierza Bartosiaka
– sołtysa wsi Jedlanka. Pamiętamy również o najmłodszych
mieszkańcach naszej wsi, którzy
aktywnie uczestniczą w zajęciach Otwartego Przedszkola.
Pokazujemy przedszkolakom, że
w szkole mogą się dobrze bawić
i zaprosiliśmy je na przedstawienie pt.”Ryś Ryszard uczy nas bezpiecznych zachowań”. Dzieciaki
bawiły się świetnie na andrzejkowym spotkaniu z wróżką w
salonie wróżb oraz nie mogły
doczekać się wizyty Mikołaja z
prezentami.Podejmujemy wiele
form aktywności, bo chcemy,
aby nasza szkoła była nowoczesna, a zarazem przyjazna
dla wszystkich mieszkańców ze
społeczności lokalnej.
Zespół Redakcyjny

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach

rat cyfrowy.
W konkursie Poezji Patriotycznej, który odbył się w Jedlińsku, wyróżnienia otrzymali:
Zbyszek Reszke z kl. II oraz
Dawid Drewnowski z kl. IV.
27 listopada odbył się ﬁnał
powiatowego
konkursu
z
zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz niebezpieczeństwie wirusa HIV i chorobie AIDS, w którym wzięli
udział nasi uczniowie: I miejsce
- Magda Nogalska kl. VI, II
miejsce Arkadiusz Oﬁara kl.
VI, III miejsce Paulina Prygiel
kl. V.7 grudnia uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w VI Mikołajkowym Turnieju dla dzieci
i młodzieży w szachach i warcabach organizowanym przez
Gminne Centrum Kultury i
Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
Wszyscy uczestnicy dostali
słodkie paczki. Z okazji dnia św.

Mikołaja zorganizowane zostały
liczne wyjazdy do kina, teatru i
Hula Parku. Przeżyć było co nie
miara!
Redakcja PSP w Bierwcach

W

Publicznej Szkole Podstawowej im. Braci
Andrzeja i Józefa Załuskich w
Jedlance zakończyliśmy właśnie
projekt Znaszli ten kraj, gdzie
Załuskich kolebka pod patronatem Stowarzyszenia Centrum
Młodzieży „Arka” w Radomiu,
którego osią były działania skupione wokół naszych zacnych
patronów. Nadrzędnym celem
było pokazanie społeczności
lokalnej kim byli i jakie dziedzictwo po sobie zostawili. W
ramach tego działania udało się
zabrać wszystkie dzieci do kina.
Nasza placówka otwiera swoje
drzwi dla wszystkich mieszkańców Jedlanki, staramy się by
szkoła była centrum aktywności
lokalnej. W tym duchu została
zorganizowana już po raz drugi
uroczysta wieczornica z okazji
Święta Niepodległości, gdzie
zaproszeni goście m.in. Skarbnik Gminy- Ilona Starzyńska,
Przewodnic zący Rady Gminy
– Waldemar Sulisz, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu –Bożena
Okrój, radna Aneta Żurowska
oraz środowisko lokalne- mieli
okazję do wspólnego śpiewania pieśni legionowych. Była
to wielopokoleniowa żywa lekcja patriotyzmu. Nasze dwie
uczennice Amelia Imiołek z
kl.III i Natalia Skałbania z kl.II
wyróżniły się w Gminnym Konkursie Poezji Patriotycznej w
Jedlińsku, zaś chłopcy zdobyli

11 listopada delegacja PSP
w Bierwcach wzięła udział w
uroczystości z okazji Święta
Niepodległości w Jedlińsku.
Poczet ﬂagowy z panią Dyrektor oraz opiekunką samorządu
uczniowskiego
uczestniczyli
we Mszy Świętej a następnie złożyli wiązankę kwiatów
przed pomnikiem w jedlińskim
parku. Również z okazji 94
rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 12 listopada
uczniowie mogli przypomnieć
sobie historię naszego kraju w
przedstawionej prezentacji multimedialnej.
29 listopada gościliśmy w
murach naszej szkoły strażaków
. Panowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bierwcach opowiedzieli o specyﬁce swojej pracy i
omówili sprzęt jakim posługują
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gramu wycieczki było zwiedzanie Centrum Nauki „Kopernik” – centrum nauki założone
w 2005 w Warszawie, którego
celem jest promowanie nowoczesnej komunikacji naukowej. Uczniowie mogli poznawać prawa przyrody poprzez
samodzielne przeprowadzanie
doświadczeń na interaktywnych
wystawach: „Korzenie cywilizacji”, „Człowiek i środowisko”,
„Świat w ruchu”. Centrum jest
I miejsce w Halowym Turnieju
Piłki Nożnej zorganizowanym
z okazji Święta Niepodległości
w Zespole Szkół we Wsoli. Program „Bezpieczny Powiat” to
wspólna inicjatywa Starostwa
Powiatowego oraz Policji. Ma
na celu ograniczenie przestępczości i zwiększenie bezpieczeństwa na terenie powiatu radomskiego. Program ten realizowany
był poprzez organizowanie
różnego rodzaju imprez, festynów, konkursów oraz wystaw.
W ramach tego programu edukacyjnego
przeprowadzono
akcję „Czuję się bezpiecznie”,
mającą na celu propagowanie wśród dzieci bezpiecznych
zachowań na ulicy, w szkole,
w domu oraz program Bezpieczna szkoła, w którym
nasi uczniowie zajęli czwarte
miejscei otrzymali nagrodę w

się na co dzień. Uczestniczyliśmy również w ćwiczeniach,
jak bezpiecznie i sprawnie przeprowadzić ewakuację w razie
zagrożenia.
We wrześniu uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w festynie ekologicznym w Mniszku,
podczas którego odbyło wiele
konkursów poświeconych ekologii. Nasza uczennica kl. VI
Magda Nogalska z piosenką
EKO SPOKO zajęła I miejsce w konkursie EKO- SONG.
Nagrodą był nowoczesny aparat
cyfrowy. II miejsce w konkursie
mody ekologicznej zajęła nasza
,,młoda para” Julia Drewnowska
i Jakub Bolek z kl. I. Uczniowie
otrzymali MP4 i piłkę. Ponadto
nasza szkoła zdobyła I miejsce
w VIII edycji konkursu- zbiórka
makulatury. Otrzymaliśmy apa-

Redakcja PSP Ludwików

Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku
W tradycję gimnazjum wpisało się na stałe organizowanie
rajdu integracyjnego dla klas
pierwszych. Celem jest integracja młodzieży przychodzącej z
różnych środowisk, pokazania
bezpiecznego spędzania czasu.
Dzięki
współﬁnansowaniu
rajdu przez Gminną Komisję do
Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wszyscy
uczniowie mogli brać w nim
udział, za co serdecznie dziękujemy. W tym roku również
dzięki pozyskanym pieniądzom
przez panią dyrektor Barbarę
Walczak, klasa integracyjna
miała zasponsorowany wyjazd
na rajd. Na rajdzie gościliśmy
sekretarza gminy pana Włodzimierza Dłużewskiego.
Wspomnienie
Wisławy
Szymborskiej. 26 października
2012 roku odbył się wieczór, na
którym wspominaliśmy świętej pamięci laureatkę Nagrody
Nobla Wisławę Szymborską. Licznie przybyli rodzice
i mieszkańcy gminy Jedlińsk
wysłuchali fakty z życia poetki,
które zostały wzbogacone licznymi ciekawostkami, pokazem
multimedialnym i wspaniałą
grą aktorską naszych zdolnych
uczniów. Na koniec odbyło
się rozstrzygnięcie konkursu
poetyckiego.
Bezapelacyjnie
wygrała uczennica kl. Ie Monika
Kozłowska autorka najpiękniejszego wiersa. Przybyli do
„Kawiarni poetyckiej” goście,
przy ﬁliżance kawy i słodkim
poczęstunku (za który dziękujemy Państwu Jaworskim),
czynnie włączyli się w czytanie
poezji. Organizatorkami tego
przedsięwzięcia są Anna Malinowska i Monika Skwirowska
- nauczycielki języka polskiego.
„BÓG, HONOR, OJCZYZNA” to hasło, które przyświecało obchodom tegorocznego
Święta Niepodległości w naszym
gimnazjum. 9 listopada odbyła
się uroczysta akademia po której

wysłuchaliśmy występu zespołu
z Domu Pomocy Społecznej w
Jedlance. Zaprezentowali piosenki o tematyce niepodległościowej m.in.” My pierwsza brygada.”, „Rota”. Natomiast w dniu
11 listopada w kościele odbyła
się środowiskowa akademia
przygotowana przez gimnazjalistów dla mieszkańców i władz
gminy Jedlińsk. W obydwu
akademiach zostały ukazane
czasy zrywów powstańczych,
na kanwie których został oparty
wywiad dziennikarki z Józefem
Piłsudskim wspominający tamte
czasy.
Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu zrzesza 30
wolontariuszy. Liderką klubu
została uczennica klasy 2d –
Klaudia Bzducha, która w wakacje spędziła 10 dni na letnim
obozie dla liderów w Bańskiej
Wyżnej, zdobywając tam nowe
doświadczenia i przechodząc
szkolenia na temat wolontariatu
oraz skutecznej komunikacji.
Uczniowie pracujący w klubie
jak co roku pomagają w Publicznym Przedszkolu w Jedlińsku, w
Publicznej Bibliotece Gminnej
w Jedlińsku. Ponadto wolontariusze biorą udział w wolontariacie akcyjnym, są tam gdzie
potrzeba pomocy. W tym roku
szkolnym kontynuowana jest w
szkole akcja zbierania plastikowych nakrętek, które przekazywane są Związkowi Kawalerów
Maltańskich. Dzięki temu na
pomoc mogą liczyć niepełnosprawne dzieci. 5 grudnia 2012
roku nasz klub obchodził wraz
z innymi szkolnymi klubami
Światowy Dzień Wolontariusza.
Z tej okazji odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu, podczas
której rozstrzygnięto konkurs
Wolontariusz Roku, niestety
naszej Klaudii Bzducha nie
udało się zdobyć tego tytułu,
mimo całkiem sporego dorobku
wolontarystycznego
,,Pięciotysięcznik” zdobyty!

Po raz kolejny przystąpiliśmy
do ogólnopolskiej kampanii
Amnesty International „MARATON PISANIA LISTÓW”. W
tym roku w trakcie Maratonu
młodzież pisała listy w sprawie
Alesia Bialackiego, działacza na
rzecz praw człowieka z Białorusi.
W sobotę 8 grudnia młodzież
jak i społeczność lokalna mogła
dołączyć do trwającej w szkole
akcji. Trudno uwierzyć ale udało
nam się napisać 5042 listy i jest
to nasz rekord. Teraz młodzież
będzie odwiedzała stronę amnesty.org.pl/ by śledzić dalsze losy
Alesia Bialackiego.
Z działalności Koła Misyjnego. Tak jak w latach poprzednich prężnie działa koło misyjne
pod opieką siostry Ireny Różyckiej. Udało się już przygotować
kiermasz ciast oraz kiermasz
pierników świątecznych, a uzyskany dochód został przeznaczony na misje. Odbyło się też
spotkanie z siostrą Stanisławą
Oszywą misjonarką z Konga. Jej
świadectwo, radość i entuzjazm
zmobilizował naszą młodzież
do jeszcze większego zaangażowania się na rzecz misji.
Konkursy. W XVII Gminnym
Konkursie Recytatorskim Poezji
Patriotycznej wyróżnienie zdobyli: Karolina Komorowska i
Szymon Strzelecki. W powiato-

wym konkursie fotograﬁcznym
,,Mój powiat w obiektywie”
nagrodzone zostały Weronika
Zielińska zdobywając II miejsce
i Anna Kwiecień III miejsce. W
Powiatowym Konkursie wiedzy
o szkodliwym działaniu narkotyków, alkoholu, nikotyny oraz
niebezpieczeństwie wirusa HIV
i choroby AIDS nasi uczniowie
wywalczyli najwyższe miejsca.
Finał odbył się w PSP im. Batalionów Chłopskich w Starych
Zawadach. I miejsce zdobyła
Klaudia Bień z kl. 3a, II-gie
-Jakubowska Dominika z kl. 3a,
III-cie - Wąsowicz Aleksandra
z kl. 3c, IV-te - Karolina Romanowska z kl. 3c, V-te - Oﬁara
Łukasz z kl. 3c, VI-te - Strzelecki
Szymon z kl. 2b. Radość towarzyszyła wszystkim uczniom bo
nagrody były bardzo atrakcyjne.
Młodzież do konkursu przygotowała pedagog szkolny Jolanta
Politowska. W dniu 07.12.2012r.
w GCKiKF w Jedlińsku zorganizowany został Mikołajkowy
Turniej w szachy i warcaby. W
zaciekłych rozgrywkach gminnych w kategorii szachy 1 miejsce zajął – Radosław Jurczak,
natomiast w kategorii warcaby 2
miejsce zdobył Damian Musiał.
Zarówno uczniom jak i nauczycielom serdecznie gratulujemy.
Justyna Salak

nek (pyszny obiad ....) i miłą Zdrowego Śniadania. Do akcji
atmosferę. 8 listopada obcho- przyłączyli się również nasi
mały pamiątkowe dyplomy i dzony był Światowy Dzień uczniowie z klas I- III. Pod
upominki. Potem wszyscy udali
się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 12
października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Uczniowie kl.VI
pod kierunkiem p. U. Pytel
zaprezentowali ciekawy montaż słowno-muzyczny „Ktoś,
kto nas pokocha”, który niósł
bogate przesłanie - ukazywał
piękno, ale i zarazem trud pracy
nauczyciela. Jak każdego roku
do naszej szkoły zawitali pensjonariusze DPS w Jedlance,
którzy przekazali kwiaty i z
serc płynące życzenia, a swoim
występem uświetnili ten wyjątkowy dzień. Warto nadmienić,
iż współpraca szkoły z DPS w
Jedlance ma już trzydziestoletnią tradycję. Rodzice uczniów
zadbali o kwiaty dla wszystkich
pracowników szkoły, poczęstu-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach
W niedzielne popołudnie (30
IX) dziewczęta z naszej szkoły
pod kierunkiem I. Śmiechowskiej i A.Strzeleckiej zaprezentowały program artystyczny
z okazji Festynu Rodzinnego
pt.: „Nie ma jak rodzina”, który
odbył się w DPS w Jedlance. 14
października natomiast wystąpiły na festynie środowiskowym
pt.” Święto Sąsiada”, który odbył
się przy PSP w Jedlance. Zaproszeni zostaliśmy przez Stowarzyszenie „ Perspektywy” z Jedlanki.
03 października odbyło się Ślubowanie uczniów klasy I. Przed
licznie zgromadzonymi, uczniowie klasy I przedstawili program
artystyczny przygotowany pod
czujnym okiem wychowawcy
p. A. Strzeleckiej. Następnie
odbyło się uroczyste ślubowanie
i pasowanie na ucznia. Dzieci
złożyły symboliczny odcisk
kciuka w Kronice Szkoły. Otrzy-
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czujnym okiem wychowawców
dzieci przygotowały kolorowe,
zdrowe kanapeczki i owocowe
desery. Następnie udekorowały
stół i ze smakiem zjadły własnoręcznie przygotowane „zdrowe
śniadanie”. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego uczniowie
zostali zaproszeni do DPS w
Jedlance. Występ przygotowała
klasa V wraz z wychowawcą
K. Bartos. Uczniowie zaprezentowali swoje zdolności taneczne,
a uczennica kl.VI D.Plewińska
zaśpiewała piosenkę w języku
angielskim pt.:„You’re my best
friend”. Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia oraz wręczyli własnoręcznie wykonane
upominki na ręce Dyrekcji placówki. 22 listopada uczniowie z
klasy VI (E.Jurczak, S.Walczak i
W.Górka) wzięli udział w Konkursie z Języka Angielskiego dla
Uczniów Klas VI Szkół Podstawowych –„English Quiz” zorganizowanym w PSP w Dąbrówce
Warszawskiej, gmina Wierzbica.
E. Jurczak zajęła VI, a S. Walczak VII m-ce. W zmaganiach
drużynowych nasz zespół zajął
II m-ce. Uczniów do konkursu
przygotowywała p. K. Bartos.
10 grudnia w Sali Koncertowej

ZSP w Wierzchowinach

19.09.2012r.
odbyła
się
wycieczka integracyjna uczniów
klas pierwszych PG w Wierzchowinach do Miszewa, Czerska i Warszawy. Dzięki temu,
że koszty przejazdu autokarem
sﬁnansowała Gmina Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w Jedlińsku,
wszyscy uczniowie klas pierwszych mieli możliwość wzięcia w
niej udziału. Skansen wojskowy
w Mniszewie sprawił frajdę
szczególnie chłopcom, którzy
mogli z bliska obejrzeć armaty,
wejść na amﬁbię i do czołgu. Na
dziedzińcu zamku w Czersku
uczniowie zaprezentowali przygotowane wcześniej przez siebie piosenki i wierze o treściach
proﬁlaktycznych, związanych ze
szkodliwością picia alkoholu i
palenia papierosów. Po obejrzeniu widoków rozciągających się
z wież zamkowych i posileniu
się przy ognisku, młodzież wraz
z wychowawczyniami wybrała
się podziwiać stolicę. Uczniowie
wykorzystali obecność w Warszawie do odwiedzenia grobu
Patrona Szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Ślubowanie Pierwszaków i
pasowanie na ucznia to bar-
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Urzędu Miejskiego w Radomiu
odbyło się uroczyste podsumowanie XII edycji programu
„Bezpieczny Powiat”. Akcja
organizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Radomiu
wspólnie z Komendą Miejską
Policji w Radomiu. Jej głównym
celem jest ograniczenie przestępczości, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa na terenie
powiatu radomskiego. W spotkaniu uczestniczyły dzieci oraz
nauczyciele z 27 szkół biorących
udział w konkursie „Bezpieczna
Szkoła”, a także przedstawiciele
władz samorządowych i policji.
dzo ważne wydarzenie w życiu
szkoły, a jeszcze większe w życiu
każdego ucznia. Nic wiec dziwnego, że ma ono zawsze bardzo
uroczysty charakter. Na tę uroczystość przybyli zaproszeni
goście: pan Wójt Gminy Jedlińsk
– Wojciech Walczak, Radny
Gminy Jedlińsk – Waldemar
Cichowlas i ksiądz proboszcz
Janusz Chamera. Odświętnie
ubrani pierwszoklasiści recytowali wiersze i śpiewali piosenki o
ich pierwszych dniach w szkole.
Następnie złożyli uroczysty tekst
ślubowania, w którym obiecywali być dobrymi Polakami i
dbać o dobre imię szkoły oraz
klasy. Program gimnazjalistów
oparty był na wskazaniach Kardynała Stefana Wyszyńskiego
zawartych w ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Uczniowie obiecywali wprowadzać w
życie rady Patrona Szkoły. Będą
szanować każdego człowieka,
pomagać potrzebującym, rzetelnie wypełniać swoje obowiązki.
Po uroczystym ślubowaniu na
sztandar szkoły każdy z uczniów
otrzymał z rąk pani dyrektor
Barbary Gąski dyplom z tekstem
ślubowania.
05.11.2012 r. w ZSP w Wierzchowinach
zorganizowano
spotkanie dzieci z klas 0-III z

Akcja „Bezpieczna Szkoła” trwa
cały rok i obejmuje placówki zlokalizowane na terenie naszego
powiatu. Podstawowym celem
konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań nie tylko
w szkole, ale i poza nią, które
należy udokumentować w formie kroniki. W tegorocznej edycji konkursu nasza szkoła zajęła
I miejsce i w nagrodę otrzymała
1000 PLN, za co zostały zakupione sztalugi i tablice korkowe.
Na zakończenie wszyscy zgromadzeni obejrzeli przedstawienie pt. „Od geniusza do hakera
- czyli era komputera”.

lekarzem pierwszego kontaktu
– Romanem Horbaczem. Nadrzędnym celem wizyty Pana
doktora było bliższe zapoznanie
uczniów z pracą wykonywaną
przez lekarza, a także kształtowanie pozytywnego stosunku do
lekarza. Doktor zapoznał z ciekawostkami dotyczącymi zawodu
lekarza oraz nazwami i przeznaczeniem różnych niezbędnych
przyborów, skrywanych w torbie
lekarskiej.
W sobotę 10 listopada uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielka wf- p. M. Koperską gościli
w ZSP we Wsoli na Halowym
Turnieju Piłki Nożnej z Okazji Dnia Niepodległości. Super
turniej, super gra. Bardzo miła
atmosfera i wspaniali kibicerodzice, którzy przybyli, aby
wspierać swoje pociechy. Drużyna chłopców ukończyła zmagania piłkarskie na II miejscu. W
turnieju zagrali: Miłosz Pomarański, Adrian Trzewiński, Adam
Jakubiak, Robert Dobrzański,
Konrad Nogalski Adrian Słomka,
Hubert Zegarek.
W dniu 22.11.2012r. gościli
w naszej szkole Świadkowie
II wojny światowej: p. Stefan
Berliński- nauczyciel Zespołu
Szkół Rolniczych na Wacynie w
Radomiu i p. Maria Szymań-

Sport
Drużyna dziewcząt w składzie M. Gniadek, P. Bednarek,
K. Bieniek, W. Bieniek, B. Rdzanek, K. Rdzanek, J. Barszcz, M.
Broda, O. Wolak, A. Mastalerz,
M. Szymańska zajęła II miejsce
w międzypowiatowych biegach sztafetowych i tym samym
awansowała do Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Drużyna chłopców zajęła III
miejsce w powiatowych biegach
sztafetowych.3 grudnia w naszej
szkole odbył się Powiatowy
Turniej Unihokeja Dziewcząt
i Chłopców, gdzie zajęliśmy II
miejsca, awansując do zawodów
międzypowiatowych. Drużyna
dziewcząt w składzie M. Gniadek, D. Plewińska, P. Bednarek,
J. Barszcz, M. Szymańska, K.
Bieniek, M. Broda, K. Rdzanek,
B. Rdzanek zajęły IV m-ce w
rozgrywkach
międzypowiatowych, drużyna chłopców w
składzie K. Śmiechowski, K.
Słomka, P. Rędzia, P. Kaczor, D.
Kowalczyk, K. Kociński, N. Jończyk, K. Okrój, S. Walczak również zajęła IV m-ce.
Redakcja PSP Stare Zawady

ska z Wolskiej Dąbrowy. Goście
przedstawili historię działań
wojennych na terenie Gminy
Jedlińsk, Głowaczów, Jastrzębia.
Opowiadali jak przebiegał dzień
powszedni w ich rodzinach i
w miejscowościach, w których
mieszkali. Wyjaśnili uczniom
z PG dlaczego na terenie gm.
Jedlińsk były zbudowane bunkry
i do czego służyły.
W tym samym dniu w naszej
szkole dobył się V Mikołajkowy
Turniej Piłki Nożnej. W tej odbywającej się cyklicznie imprezie
uczestniczyło około 50 uczniów.
W obydwu kategoriach, chłopców i dziewcząt, wygrały pierwsze zespoły z klasy VI. Najlepszym strzelcem turnieju wśród
chłopców okazał się Krystian
Kozak a.z dziewcząt Matylda
Trzewińska. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy i
drobne mikołajkowe upominki.
7 grudnia uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w VI Mikołajkowym Turnieju w Warcaby
i Szachy. W tym roku I miejsce zajął Damian Kowalczyk a
Tymon Cichowlas III. Natomiast
w kategorii wiekowej kl. IV - VI
nagrodę otrzymał Miłosz Pomarański. Życzymy dalszych sukcesów.
Redakcja ZSP Wierzchowiny

ZSP we Wsoli

rono czytelników korzyG
stających ze zbiorów
szkolnej biblioteki Zespołu Szkół

Publicznych we Wsoli powiększyło się o uczniów klas pierwszych. W dniu 10 października
klasy Ia i Ib szkoły podstawowej wraz z wychowawczyniami
U. Górnik i p. K. Wieteską
odwiedziły bibliotekę. Pierwszoklasiści poznali zasady obowiązujące w wypożyczalni oraz czytelni i uroczyście przyrzekli ich
przestrzegać. Obie klasy wykazały sie znakomitą znajomością
baśni, bajek i wierszy dla dzieci,
biorąc udział w quizie. Rywalizacja między klasami zakończyła
się remisem. Wszyscy obecni
otrzymali symboliczne legitymacje czytelnika, zakładki i słodkie nagrody. Mamy nadzieję, że
razem z wizytą najmłodsi czytelnicy wkroczą w świat książkowych przyjaciół i kolorowych
przygód, a zamiłowanie do czytania pozostanie na całe życie.
„Laurka dla nauczyciela”
pod takim tytułem odbył się
wewnątrzszkolny konkurs zorganizowany przez opiekunki
Samorządu Uczniowskiego Ewę
Woźniak-Krawczyk i Karolinę
Morawską. Zadaniem uczniów
szkoły podstawowej było przygotowanie laurki z okazji Dnia
Komisji Edukacji Narodowej.
W konkursie wzięło udział 31
uczniów. W dniu 15 października zostały ogłoszone wyniki.
Zwycięzcami zostali: Natalia
Wieczorek (klasa Ia), Małgorzata
Guzińska (klasa IIa) i Magdalena Górka (klasa VIb). Prace
uczniów nagrodzonych jak i
wyróżnionych można oglądać
na tablicy Samorządu Uczniowskiego.
Dnia 12 października 2012r. w
naszej szkole odbyła się uroczysta
akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Pierwszy na scenie
zaprezentował się uczeń szkoły
podstawowej klasy VIa - Bartłomiej Maciejewski. Chłopiec
wcielił się w postać dziennikarza
Bogusława Wołoszańskiego i z
zaskakującą dynamiką wygłosił
zabawny monolog pt.: „Sensacje XXI wieku”. Ogromny talent
aktorski i świetne przygotowanie
sprawiły, że występ był przyjęty z ogromnym entuzjazmem.
Następnie uczniowie klasy VIb:
Dominik Gędaj, Jakub Dryja
oraz uczniowie klasy IVb: Katarzyna Czubińska, Adam Kępka,
Piotr Ślarzyński i Dawid Górka
wystąpili w skeczu pt.: „Albert
Einstein”. Zabawne teksty i gra
aktorska rozbawiły widownię,
podobnie jak kolejny skecz pt.:
„Biblioteka”, w którym udział
wzięli uczennica klasy VI b Jessica Rybska i uczeń klasy VIa
Bartłomiej Młynarski. W ﬁnale
akademii uczennica klasy IVb
Wiktoria Durak wyrecytowała
wiersz pt.:,,Dziękujemy” i złożyła
życzenia nauczycielom w imieniu wszystkich uczniów. Montaż słowny przeplatany był piosenkami w wykonaniu uczniów
szkoły podstawowej pod opieką

p. Katarzyny Sadowskiej. Nad
przygotowaniem i przebiegiem
uroczystości czuwały Małgorzata
Borowiec, p. Anna Borkowska-Szymaniak, p. Karolina Morawska i p. Ewa Woźniak –Krawczyk,
która przygotowała atrakcyjną
oprawę plastyczną.
Z okazji dnia Halloween opiekunki Samorządu Uczniowskiego w szkole podstawowej
p. Karolina Morawska i p. Ewa
Woźniak–Krawczyk zorganizowały konkurs plastyczny pt. Halloweenowa dynia. W konkursie
wzięli udział zarówno uczniowie
klas I-III a także z klas IV-VI.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
Poziom artystyczny prac był bardzo wysoki. Dynie były różnorodne i pomysłowo wykonane.
W związku z tym organizatorki
konkursu nagrodziły wszystkich
uczestników słodkimi nagrodami.
W listopadzie nauczycielki
języka angielskiego i jednocześnie opiekunki Samorządu
Uczniowskiego PG we Wsoli:
Anna Falińska i Beata Rucikowska, zorganizowały konkurs
na najmroczniej udekorowaną
salę lekcyjną z okazji dnia Halloween, zwyczaju związanego w
dzisiejszych czasach głównie z
maskaradą, który przypada 31
października. Wszyscy uczniowie PG przystroili swe klasy
wykorzystując symbole charakterystyczne dla tego święta:
lampiony z dyni, trumny, duchy,
wampiry, czarownice, kościotrupy czy pająki. Można było
natknąć się na jarzące w ciemnościach kościotrupy czy „cmentarz rodem z Harry’ego Pottera”
z grobowcami ulubionych bohaterów literackich uczniów, którzy
niestety odeszli w zaświaty, jak
np.: Syriusz Black czy waleczny
skrzat Zgredek. Komisja składająca się z: Pani wicedyrektor
Lidii Parendyk, Pani M. Borowiec i Pana J. Falińskiego oce-

niła wysiłki uczniów i przyznała
następujące miejsca: I miejsce:
klasy IIIb i IIb (po 18 punktów),
II miejsce: IIIa (14 punktów), III
miejsce: IIa i Ia(po 10 punktów)
oraz IV miejsce: Ib (5 punktów).
Mamy nadzieję, że w przyszłości
tego rodzaju dzień również stanie
się okazją dla kulturalnej i dobrej
zabawy, a przede wszystkim integracji społeczności uczniowskiej.
Opiekunowie SU podziękowali
uczniom za zabawę honorując
ich dyplomami oraz „słodyczami
ﬁrmowanymi logo kościotrupa”.
8 listopada w naszej szkole
odbył się gminny turniej eliminacyjny w halowej piłce nożnej
chłopców w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Pierwsze
miejsce i awans na międzypowiatowe eliminacje zdobyli nasi
chłopcy z gimnazjum.
Z okazji Dnia Niepodległości
odbył się gminny turniej halowej piłki nożnej dla chłopców
i dziewcząt ze szkół podstawowych i gimnazjów. Do udziału w
imprezie ze szkół podstawowych
zgłosiło się pięć drużyn chłopców i cztery zespoły dziewcząt
a z gimnazjum 5 drużyn chłopców. Grano systemem „każdy z
każdym”. W turnieju na poziomie szkoły podstawowej dziewcząt triumfował pierwszy zespół
gospodarzy (trener Marzena
Okruta-Dupla). Drugie miejsca
zajęła ekipa PSP Stare Zawady
(Iwona Śmiechowska), trzecie
- NSP Owadów (Jan Dupla)
wyprzedzając drugi zespół PSP
Wsola. W rywalizacji chłopców
najlepszy okazał się team PSP
Jedlanka (Anna Bińkowska). Na
kolejnych miejscach klasyﬁkowane zostały: 2. PSP Wierzchowiny (Małgorzata Koperska), 3.
NSP Owadów, 4. PSP Wsola, 5.
PSP Stare Zawady. W turnieju
na poziomie gimnazjum zwyciężyła drużyna PG Jedlińsk, drugie
miejsce PG Wsola, trzecie druga
drużyna PG ze Wsoli, czwarte

- PG Wierzchowiny, piąte - PG
Jedlińsk. Nagrodą dla trzech
najlepszych ekip były puchary.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
słodycze i napoje. Dla najlepszego bramkarza i strzelca ufundowano statuetki. Najlepszym
bramkarzem wybrano Konrada
Grosiaka. Ponadto każdy z reprezentantów zwycięskiej drużyny
otrzymał piłkę. Jak zapewniają
organizatorzy (ZSP Wsola, ULKS
Wsola) rywalizacja przebiegła w
miłej i sportowej atmosferze.
6 grudnia w hali ZSP we Wsoli
odbyły się ﬁnały Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego.
Organizatorzy nie spodziewali
się tak dużej liczby uczestników.
Udział wzięło 161 zawodników.
Duża frekwencja, wiele atrakcji i nagród oraz dobra zabawa
to już tradycja w tej cyklicznej
imprezie, która odbyła się już
po raz 14. Wszyscy uczestnicy
otrzymali napoje i słodycze. Za
miejsca I-III wręczono nagrody,
medale i dyplomy. W ramach
nagrody pocieszenia rozlosowano 2 nagrody niespodzianki
– piłkę wylosował Oskar Kępka,
rakietkę – Cezary Michałek.
Organizatorzy turnieju Marzena
Okruta-Dupla i Andrzej Jacek
Molenda dziękują uczestnikom
za miłą zabawę.
WYNIKI KOŃCOWE - pierwsze miejsca w poszczególnych
kategoriach
SZKOŁA PODSTAWOWA
rocznik 2003 i mł. Dziewczęta - Zuzanna Molendowska,
Chłopcy -Hubert Płatos
rocznik 2002 Dziewczęta - Aleksandra Walczak, Chłopcy - Oliwier Dupla
rocznik
2001
Dziewczęta – Wiktoria Dróźdż,
Chłopcy - Sebastian Pasek
rocznik 2000 Dziewczęta - Jessica Rybska, Chłopcy - Filip
Wójcik
GIMNAZJUM
rocznik 1999 Dziewczęta - Magdalena Janiszewska, Chłopcy Karol Tuzimek
rocznik 1998 Dziewczęta - Oliwia Bińkowska, Chłopcy - Paweł
Szczepaniak
rocznik 1997 Chłopcy - Damian
Opałka
Dużym sukcesem chłopców z
gimnazjum, jest zajęcie 3 miejsce na Międzypowiatowych
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Zawody te odbyły się
17.10.2012 w Piastowie. Skład
drużyny: Mochol Bartłomiej,
Płaskociński Damian, Traczewski Konrad, Grabowski Dominik,
Opałka Damian, Szczepański
Adrian, Rylski Jakub, Plewiński
Patryk, Rylski Michał, Bocheński Michał.
Dziewczęta szkoły podstawowej wygrywając dwa kolejne turnieje w Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w Piłce Nożnej (gminnym i międzygminny) awansowały do turnieju powiatowego
w Iłży 3 października w którym
zajęły 3 miejsce.
Zespół redagujący
ZSP we Wsoli
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Szkoły z Jedlińska w XIV MIMSwśród najlepszych na Mazowszu, podsumowanie rundy jesiennej w piłce nożnej, mistrzostwo
Polski młodziczek Anny Kapusty, szkolne sztafety awansowały
do ﬁnałów igrzysk.
Puchary dla szkół
i PSP 2 Ząbki 51,5 pkt. Po 0,5
W Płocku podsumowano pkt przyznano szkołom, które
XIV edycję Mazowieckich zajęły miejsca 130-249. Wśród
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. nich PSP ze Starych Zawad i
Kolejny duży sukces odnoto- Wsoli. Najlepsze szkoły uhonowały szkoły z Jedlińska. W kate- rowano pucharami Marszałka
gorii gimnazjów Jedlińsk skla- Sejmiku Mazowieckiego.

Pamiątkowe puchary za osiągnięca jedlińskich szkół w XIV
MIMS odebrali Krystian Kilar i Sławomir Słomka.
syﬁkowano na drugim miejscu
z dorobkiem 86 pkt. Wygrało
PG nr4 Pruszków 93,5 pkt., na
trzecim miejscu PG 6 z Siedlec
66 pkt. Z regionu radomskiego
kolejną placówką było PG 8
z Radomia na 14 miejscu z 30
pkt. Wśród 261 sklasyﬁkowanych szkół symboliczny występ
w ﬁnałach zanotowało gimnazjum ze Wsoli. Pół punktu to
zajęcie miejsc 172-261. Wśród
podstawówek, reprezentanci
Jedlińska znaleźli się z dorobkiem 48 pkt.tuż za podium
– na czwartym miejscu. Do
najlepszych stracili niewiele.
Wygrała PSP 344 Warszawa 55
pkt, przed PSP Raszyn 54 pkt

Siła i spryt = złoto
Wspaniałym osiągnięciem
popisała się uczennica gimnazjum w Jedlińsku Anna
Kapusta. Stanęła ona na najwyższym stopniu podium
podczas Mistrzostw Polski
Młodziczek w zapasach w
wadze do 62 kg. Trenuje pod
opieką Urszuli Węgrzyckiej
w radomskim Olimpijczyku.
Krajowy championat wśród
kobiet w tej kategorii wiekowej odbył się po raz pierwszy
a Ania zdobyła jedyny złoty
medal wśród reprezentantów
regionu radomskiego. W Siedlcach była najlepsza w gronie 8 rywalek. W eliminacjach

Ogłoszenie zwycięstwa Anny Kapusty (z prawej) podczas
Mistrzostw Polski w Siedlcach. fot. sportradom.pl
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wygrała trzykrotnie . W ﬁnale
pokonała Karolinę Osóbkę
(Marysin Wawerski Warszawa). Zdaniem trenerki, na
osiągnięty wynik, decydujący
wpływ miały zalety Ani, która
umiejętnie łączy siłę ﬁzyczną
ze zwinnością i sprytem.
Wiosną będzie ciekawie.
Rundę jesienną w grupie
II klasy A piłkarze Jedlińska i
Jedlanki zakończyli w odmiennych nastrojach. W połowie
rozgrywek zespoły plasowały
się w środku tabeli. Druga część
rundy to równa gra Orła i słabiutka GKS. Ostatecznie piłkarze z Jedlanki zajmują 8 miejsce z dorobkiem 23 pkt. Mimo
stosunkowo odległej lokaty
tracą zaledwie 4 pkt. do lidera
Zodiaka Sucha. 6 zwycięstw,
5 remisów i tylko 4 porażki
oraz dodatni bilans bramkowy
32:27 to efekty występów podopiecznych Radosława Oﬁary.
Głównym atutem drużyny jest
wyrównany poziom wszystkich formacji, co potwierdzają
dobre wyniki zarówno na
swoim boisku jak i na obiektach rywali. Mimo, że drużynę
prześladowała spora ilość kontuzji nie wpłynęło to znacząco
na jej dyspozycję. Dla występującego w roli beniaminkaw klasie A Orła jest to satysfakcjonująca runda. Zupełnie inna
sytuacja jest zespołu Jedlińska.
Słaba postawa piłkarzy GKS-u
jest zaskoczeniem zarówno dla
kibiców jak i fachowców. Tak
źle nie było dawno. Na trzynastopunktowy dorobek złożyły
się 3 wygrane, 4 remisy i aż 8
porażek oraz bilans bramkowy
19:25. W efekcie przedostatnie
miejsce i zagrożenie spadkiem
do niższej klasy. Paradoksalnie,
GKS stracił stosunkowo niewiele bramek i wydaje się, że
dysponuje dobrą linią defensywy. Niestety, do poziomu gry
nie dostroili się piłkarze pozostałych formacji, co skutkuje
małą liczbą strzelonych goli.
Zagrożone spadkiem zespoły
Kraski Jasieniec, Mazowsza
II Grójec, Tęczy Augustów,
Jedlińska oraz ostatniego Chynowa dzieli tylko 6 pkt. Czy
GKS nawiąże do tradycji i wiosną będzie grał skutecznie? Jeśli
nie, to przy przeciętnej grze
zakończenie sezonu w Jedlińsku może być smutne.W klasie
B Strażak Wielogóra ponownie
„puka” do klasy A. W 11 spotkaniach odniósł 8 zwycięstw,
raz zremisował i przegrał dwukrotnie. Stosunek bramkowy
36:12. Strażak mógł prowadzić
w rozgrywkach,gdyby nie dwie
porażki z Wieniawą i Potwo-

rowem w dwóch kolejkach na
inaugurację sezonu.
Mimo
to, jest trzeci, z tą samą ilością
punktów co drugi Chojniak
Wieniawa. Przewodzi zespól
Pilicy II Białobrzegi, który
jedynej porażki doznał ze Strażakiem. W rundzie rewanżowej Chojniak zagra w Wielogórze, co może mieć istotne
znaczenie dla układu w tabeli
na koniec rozgrywek.Świetnie
radzą sobie drużyny młodzieżowe. JuniorzyGKS Jedlińsk–
rocznik 1996 - przewodzą w
tabeli. W rywalizacji z drużynami Skaryszewa, Kazanowa,
Przyłęka i Stanisławic odnieśli
6 zwycięstw, jeden remis i tylko
raz przegrali. Najlepsi z nich
otrzymali już szansę występu
w drużynie seniorów. Trampkarze GKS– rocznik 1999 – w
gronie 11 zespołów zajmują
3 miejsce za ekipami Centrum Radom i Juniora Radom.
Odnieśli 8 zwycięstw i ponieśli 2 porażki. W rozgrywkach
juniorów młodszych - rocznik
1997- Strażak Wielogóra plasuje się na szóstym miejscu.
Reasumując, rozgrywki wiosenne będą dla kibiców interesujące.
Pierwsze awanse
i porażki
Na lotnisku w Piastowie odbyła się inauguracja
XV Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży
Szkolnej.
Eliminacje
międzypowiatowe
w sztafetowych biegach przełajowych przyniosły sukces
naszym ekipom. Z pięciu dziesięcioosobowych ekip biegających w eliminacjach cztery
awansowały do ﬁnałów wojewódzkich, które odbędą się w
przyszłym roku w Podgórzu
k/Płocka. Trzykrotnie złote
medale zdobywali reprezentanci szkół w Jedlińsku. Drużyna dziewcząt PSP w Jedlińsku prowadziła od startu do
mety, a jedyną niewiadomą
była różnica dystansu na mecie
dzieląca podopieczne Aliny
Cielniak od zdobywcy drugiego miejsca. Wicemistrzyniami regionu radomskiego
okazały się uczennice PSP ze
Starych Zawad, zapewniając
sobie awans do ﬁnałów i sprawiając wielką radość swojej
opiekunce Iwonie Śmiechowskiej. Niezwykle ciekawą walkę
stoczyły sztafety gimnazjalne.
Zarówno wśród dziewcząt jak
i chłopców ekipy z Jedlińska
uciekły rywalom dopiero na
ostatnich zmianach. Pobiegli
na nich liderzy drużyn - tegoroczni ndywidualni medaliści ﬁnałów wojewódzkich
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Złote z PSP Jedlińsk...
w przełajach - Katarzyna
Szczęsna i Łukasz Krawczyk.
Sztafety z Jedlińska podtrzymały kilkuletnią passę wygranych w tych zawodach w regionie. O wielkim pechu mogą
mówić reprezentanci gimnazjum ze Wsoli trenowani przez
Pawła Kutkiewicza. Prawie
cały dystans 10 km biegli na
jednym z dwóch pierwszych
miejsc, by na mecie przegrać
o… 1 metr z PG nr 8 z Radomia. Pozostały brązowe medale
na osłodę i chęć rewanżu za
rok. Nie podtrzymali tradycji unihokeiści. Po awansie z
eliminacji powiatowych ekipy
dziewcząt i chłopców ze Starych Zawad prowadzone przez
Iwonę Śmiechowską w kolejnym etapie nie sprostały rywalom zajmując czwarte miejsca.
Jeszcze większy zawód sprawili podopieczni Radosława
Oﬁary - gracze jedlińskiego
gimnazjum. Dziewczęta, które
rokrocznie awansowały do
ﬁnałów zajęły czwarte miejsce.
Nieco lepiej wypadli chłopcy,
którzy zdobyli brązowy medal
i zostali drużyną rezerwową na
ﬁnały igrzysk.
Mistrzostwa
tenisistów stołowych
Jedlińsk gościł prawie 130
młodych tenisistów stołowych biorących udział w XI

Mistrzostwach Ziemi Radomskiej organizowanych przez
Regionalne Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe w Radomiu.
W rywalizacji uczniów szkół
podstawowych grano odrębnie
w rocznikach 2000- 2003. W
kategorii rocznika 2003 zwycięstwa odnieśli Aleksandra
Berlińska i Maciej Makulski
oraz w roczniku 2000 Paweł
Krawczyk z Jedlińska. Na
podium stawali ich szkolni
koledzy: Kacper Czyż – drugi
w gronie dziewięciolatków
oraz Dawid Król i Jakub Wąsik,
którzy zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce wśród
dziesięciolatków. Dwa brązowe
medale w najmłodszej kategorii wiekowej zdobyli uczniowie PSP ze Wsoli - Aleksandra
Walczak i Oliwier Dupla. Drużynowo Jedlińsk zajął drugie
miejsce 41 pkt, na czwartym
miejscu Wsola z 19 pkt. Wygrał
Głowaczów 49 pkt. W klasyﬁkacji drużynowej gimnazjów
najlepsi okazali się ponownie
uczniowie z Głowaczowa gromadząc 39 pkt. Na drugim
miejscu Wsola 22 pkt, piąty
Jedlińsk 17 pkt. Indywidualnie nasi reprezentanci stawali
na podium trzykrotnie. Jedyne
zwycięstwo odniósł Dominik
Zieliński z Jedlińska w roczniku 1998. Brązowe medale

...i srebrne ze Starych Zawad
gach przełajowych.
dla Magdaleny Janiszewskiej
ze Wsoli wśród trzynastolatek oraz Łukasza Krawczyka z
Jedlińska w najstarszej kategorii wiekowej.
W młodzikach wysoko
Polska Federacja Sportu
Młodzieżowego opublikowała
wyniki współzawodnictwa klubowego dzieci i młodzieży za
rok 2012 obejmująca wyniki
młodzików (14-15 lat), juniorów młodszych (16-17 lat),
juniorów(18 -19 lat) i młodzieżowców (20-21 lat). Sklasyﬁkowano 3316 klubów. Jedyny klub
z gminy, widniejący w tej punktacji to ULKS Jedlińsk, który
jest na 985 miejscu z bilansem
36,87 pkt. Większość zdobyczy
to zasługa lekkoatletów – 34,87
pkt, 2 pkt. dorzucili strzelcy.
Należy pamiętać, że ULKS prowadzi szkolenie wyłącznie w
dwóch pierwszych kategoriach
wiekowych, za które przyznaje
się mniej punktów niż w pozostałych. Biorąc pod uwagę
wyłącznie punktację młodzików ULKS jest sklasyﬁkowany
w Polsce pod koniec drugiej
setki. Wsród UKS-ów w kategorii młodzik Jedlińsk plasuje się
na 15 miejscu na Mazowszu.

medalistki w sztafetowych bieCzwarte z Czwórką
Absolwentki
jedlińśkiego
gimnazjum - Anna Rędzia i
Magdalena Szymańska udanie
kontynuują sportową przygodę w barwach radomskiej
Czwórki. W eliminacjach strefowych Halowych Mistrzostw
Polski kobiet do lat 19 w piłce
nożnej w Łęcznej pokonały
zespoły miejscowego Górnika
5:1, Zamłynia Radom 7:0 i
Omegi Stary Zamość 9:1 awansując do grona 8 najlepszych
zespołów w Polsce. W turnieju ﬁnałowym w Sosnowcu
po zwycięstwie z AZS Kraków
7:3, remisie z Pragą Warszawa
6:6 i porażce 1:7 z AZS Wrocław awansowały do półﬁnału. W nim zmierzyły się z
KKP Bydgoszcz remisując 4:4.
Niestety, uległy w rzutach karnych 3:4. W meczu o brązowy
medal ponownie spotkały się
z ekipą Wrocławia ponosząc
porażkę 1:10. Przypomnijmy,
że Rędzia jest reprezentantką
Polski do lat 17, a Szymańska zadebiutowała w zespole
seniorek
w
rozgrywkach
I ligi kobiet.
Krystian Kilar

ONI WYWALCZYLI AWANS DO FINAŁÓW XV MIMS
PSP Jedlińsk: Julia Stompór, Izabela Górka, Alicja Warda,
Zuzanna Jakubowska, Adrianna Stanikowska, Wiktoria Łobodzin,
Natalia Kacprzak, Monika Kapusta, Weronika Wąsik, Klaudia Pryciak.
PSP Stare Zawady: Klaudia Bieniek, Klaudia Rdzanek, Magdalena Szymańska,, Maria Gniadek, Patrycja Bednarek, Martyna
Broda, Beata Rdzanek, Aleksandra Wolak, Jesika Barszcz, Weronika Górka.
PG Jedlińsk: Paulina Paluch, Aleksandra Syta, KlaudiaBień,
Justyna Paluch, Ewelina Kucharska, Katarzyna Szczęsna , Sylwia
Jóźwik,Patrycja Adamska,Justyna Borowska,Magdalena Gniadek.
PG Jedlińsk: Łukasz Krawczyk, Brajan Plewiński, Przemysław
Chojnacki, Patryk Mąkosa, Piotr Kalbarczyk, Piotr Kowalczyk, Bartłomiej Kowalczyk,Kamil Murawski,Piotr Górka,Grzegorz Skowroński,Adrian Jurczak.

Zwycięzcy XI Mistrzostw Mieszkańców Ziemi Radomskiej
w kat. czwartoklasistów. Od lewej: Jakub Wąsik, Dawid Król
(obaj Jedlińsk) i Maksymilian Jasik ( Głowaczów).
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Droga Piastów Chmielniak przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu.

Otwarcie drogi Klwaty - Klwaty.

Gminne Centrum Kultury w Mokrosęku w trakcie budowy.

Budowa kanalizacji w Piasecznie.

Gminne Centrum Kultury w Mokrosęku w trakcie budowy.
Budowa sali gimnastycznej w Jedlance.

Trybuny na stadionie GOSiR w Jedlińsku.

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