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Drodzy Państwo
W dniu 20 maja br. w godzinach popołudniowych 15-to
minutowe oberwanie chmury
z gradem wielkości małych
jajek spowodowało olbrzymie straty na terenie naszej
gminy. Najbardziej ucierpiały
sołectwa: Kruszyna, Jeziorno,
Wierzchowiny,
Bierwce,
Bierwiecka Wola, Wsola
i Piastów. Zniszczone zostały
poszycia dachów, elewacje,
szyby, plastikowe rynny i
rury spustowe w 500 budyn-
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połeczność
Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance doczekała
się nowej sali gimnastycznej,
której otwarcie nastąpiło 19
czerwca 2013r. Mszy świętej w
Kaplicy pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Jedlance,
rozpoczynającej uroczystość
przewodniczył ksiądz prałat
doktor Henryk Ćwiek, a słowo
Boże wygłosił ksiądz Andrzej
Wąsik, proboszcz paraﬁi
Makowiec.
Cała społeczność szkolna,
lokalna oraz zaproszeni goście
udali się w uroczystym orszaku
przy dźwiękach donośnych
werbli w stronę szkoły,gdzie
nastąpiło symbolicznie przecięcie wstęgi , inicjujące działalność obiektu sportowego. W
części oﬁcjalnej gorąco dziękowano osobom, które istotnie
przyczyniły się do powstania
sali gimnastycznej. Byli to miedzy innymi: Bożenna Pacholczak,
wiceprzewodnicząca
Sejmiku Województwa mazowieckiego, Leszek Ruszczyk,
wicemarszałek Województwa
Mazowieckiego, przedstawiciele powiatu radomskiego :
starosta Mirosław Śliﬁrczyk,
Robert Dobosz, radny powiatu
radomskiego, władze gminy
Jedlińsk: Waldemar Sulisz,
przewodniczący Rady Gminy
Jedlińsk, Wojciech Walczak,
wójt Gminy Jedlińsk wraz
z byłym wójtem Bogumiłem
Ferensztajnem Ewa Nędziak,
dyrektora Poradni Psycholo-
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kach mieszkalnych, w szkole
we Wsoli, ośrodku zdrowia
i szkole w Bierwcach.
Poważne szkody powstały
także w poszyciu dachów
ponad 600 budynków gospodarczych i przemysłowych.
Grad zniszczył szklarnie,
tunele, kilkadziesiąt samochodów a także samoloty
na lotnisku w Piastowie.
Olbrzymie straty ponieśli
również rolnicy w uprawach
rolnych. Wstępnie szacujemy,
że zniszczeniu uległy uprawy
na pow. około 2500 ha.
W akcji zabezpieczania
uszkodzonych dachów na
budynkach
mieszkalnych
uczestniczyło 30 jednostek
straży.
Chciałbym gorąco podziękować strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w
Radomiu i sąsiednich powiatów, wszystkim jednostkom

ochotniczym z tereny naszej
gminy i gmin sąsiednich za
ogromy wysiłek i poświęcenie, za pośpiech i pracę
w strugach deszczu przez całą
noc i kilka kolejnych dni po
zdarzeniu.
Zniszczony eternit, szkło
i inne odpady powstałe po
burzy zostaną zutylizowane
ze środków gminy i środków
pozyskanych ze Starostwa
Powiatowego w Radomiu.
O terminie zbiórki powiadomimy Państwa na naszej
stronie internetowej i w ogłoszeniach przekazanych przez
sołtysów.
Osoby pozostające w trudnej sytuacji materialnej, które
ucierpiały w czasie gradobicia mogły składać wnioski
o pomoc ﬁnansową do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zabiegam także o pomoc

z budżetu państwa i ze środków UE na odtworzenie produkcji.
Mam też do przekazania
przyjemne informacje.
Szkoła we Wsoli obchodzi piękny jubileusz 115-lecia istnienia. Z tej okazji dyrekcji, gronu pedagogicznemu
i
uczniom
życzę samych sukcesów
w nauce, pracy dydaktycznej, powodzenia i wygranych
w konkursach, olimpiadach
i różnego typu zawodach.
W dniu 19 czerwca przekazaliśmy do użytkowania nową
salę gimnastyczną przy Szkole
Podstawowej w Jedlance. Jest
to już szósty obiekt tego typu
na terenie naszej gminy.
Rozpoczęły się także prace
przy budowie Centrum Zdrowia w Jedlińsku.
Wojciech Walczak

Otwarcie sali gimnastycznej w Jedlance

giczno-Pedagogicznej w Radomiu oraz dyrektorzy z okolicznych placówek oświatowych i
kulturalnych.
Najmłodsi uczniowie wręczyli wszystkim wyróżnionym
symboliczne medale: ,,Przyjaciel szkoły”, które zostały
przyjęte z wielkim aplauzem.
Gospodarzami uroczystości
byli: dyrektor szkoły Beata
Jagielska wraz z gronem pedagogicznym.Najwięcej wrażeń
dostarczyła jednak część artystyczna zaprezentowana przez
uczniów i gościnnie zaproszone
formacje taneczne z MDK
i Resursa w Radomiu.
Uroczystość została przygotowana z wielkim rozmachem,
nie szczędząc trudów, sił i środ-

ków, zadziwiała różnorodnością form przekazu, ekspresją
oraz nowoczesną dekoracją,
której oryginalność polegała
na wyeksponowaniu wyjątkowego charakteru uroczystości,
w postaci ogromnych,balonowych sylwet sportowców. Niezwykle efektowne okazało się
wypuszczenie przez wszystkie
dzieci, setki balonów napełnionych helem. Mottem uroczystości były słowa błogosławionego Jana Pawła II ,, Niech
ćwiczenie ﬁzyczne będą częścią poszukiwania wyższych
wartości, które kształtują charakter oraz dają poczucie godności i sukcesu.’’
Doskonale z funkcji konferansjera wywiązał się Marek

Oleszczuk,
nad
całością
czuwały: Jolanta Oleszczuk
i Agnieszka Szymańska.
Zwieńczeniem uroczystości
była wspólna degustacja przepysznego tortu przez wszystkich uczestników niecodziennej imprezy.
Otwarcie sali gimnastycznej daje szansę wszystkim, nie
tylko społeczności uczniowskiej, na atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, integrację środowiska i dobrą zabawę
w nowoczesnym obiekcie
sportowym. Gospodarze serdecznie zapraszają.
Więcej zdjęć na str 10.
Anna Paszkiewicz
Barbara Michalska

ADAM ZIELIŃSKI 1957 - 2013
W sobotę 11 maja z żalem pożegnaliśmy naszego Kolegę, wieloletniego pracownika Urzędu Gminy w Jedlińsku, Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju
Gospodarczego Pana Adama Zielińskiego.
Przemawiając nad otwartą mogiłą Wójt Gminy Wojciech Walczak stwierdził:
„Tak wiele chciałbym Ci powiedzieć na pożegnanie, ale żadne słowa nie są w
stanie oddać bólu po Twojej stracie.
Miałeś jeszcze tyle planów, tyle marzeń i zupełnie nie przygotowałeś nas na
swoje odejście.Pracowaliśmy razem ponad 36 lat. Razem zdobywaliśmy wiedzę
i doświadczenie, ale najważniejsze było wzajemne zaufanie i ogromne zaangażowanie w pracę jaką przyszło nam wykonywać. Twoja wiedza i doświadczenie
były szczególnie pomoce w ostatnich latach naszej współpracy.
To między innymi dzięki twojej pomocy i morderczej wręcz pracy, mieszkańcy gminy mogą się cieszyć odnowionymi szkołami, nowymi ośrodkami zdrowia, wodociągami, kanalizacją i drogami. Cieszę się, że dane mi było spotkać Cię na mojej drodze przyjacielu.
Będziemy Cię wspominać jako wspaniałego, pełnego pomysłów człowieka, z którym spędziliśmy wiele
cudownych chwil – zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej.
Wyrazy współczucia kierujemy do najbliższych: żony Joli, jego córek, wnuków, rodziny i przyjaciół.
Łączymy się z Wami w żałobie i głębokim smutku.”
W.D.

Inwestycje w Gminie
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Czarnym Ługu - prace trwają
Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku - w trakcie realizacji
Przebudowa drogi gminnej Obózek - Bierwce - prace trwają
Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w ZSP w Wierzchowinach oraz roboty malarskie w budynku ZSP we Wsoli.- prace trwają
Przebudowa dróg gminnych we Wsoli ul. Szkolna, Sportowa, Słoneczna - w trakcie realizacji
Przebudowa drogi gminnej Wielogóra ul. Łąkowa cz.I - zakończono
Przebudowa drogi gminnej we Wsoli ul. Różana i chodników ul. Bursztynowa - w trakcie realizacji
Karosacja samochodu dla OSP Nowe Zawady - zakończono
Przebudowa drogi gminnej w Jankowicach - zakończono
Modernizacja parkingu w Jedlińsku - prace trwają
Budowa Centrum Kultury w Mokrosęku - prace trwają
Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody we Wsoli
i budowę Stacji Uzdatniania Wody w Mokrosęku - prace trwają

Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku - rozbiórka starej szkoły.

Rozbudowa Stacji Uzdadniania Wody we Wsoli - montaż zbiorników.
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Z prac Rady Gminy
Przewodniczący Rady Pan Waldemar Sulisz zwołał sesję Rady Gminy
-05 czerwca:
Jedlińsk na 22 marca, 30 kwietnia i 5 -Nr XXII/13/2013 rozpatrzenia i
czerwca 2013 r.
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z
wykonania budżetu za 2012 r. i spraRada podjęła uchwały w sprawie: wozdania ﬁnansowego,
22 marca br.
- Nr XXII/14/2013 udzielenia Wój-Nr XX/1/2013 wprowadzenia zmian towi absolutorium z tytułu wykonaw budżecie gminy na 2013 r.
nia budżetu za 2012 r.
-Nr XX/2/2013
wprowadzenia -Nr XXII/15/2013 zatwierdzenia
zmian do Wieloletniej Prognozy rocznego sprawozdania ﬁnansowego
Finansowej Gminy Jedlińsk na lata za 2012 r. instytucji kultury,
2013-2016,
-Nr XXII/16/2013 zatwierdzenia
-XX/3/2013 nie wyrażenia zgody na rocznego sprawozdania ﬁnansowego
wyodrębnienie w budżecie gminy na za 2012 r. zakładu opieki zdrowot2014 r. środków stanowiących fun- nej,
dusz sołecki,
-Nr XXII/17/2013 rozpatrzenia
-XX/4/2013 o zmianie Uchwały Nr skargi.
XIX/60/2012 Rady Gminy Jedlińsk
Przedłożone Radzie oraz Regioz dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nalnej Izbie Obrachunkowej spraokreślenia szczegółowego sposobu i wozdania z wykonania budżetu
zakupu świadczenia usług w zakresie Gminy za 2012 r. wraz z informacją o
odbierania odpadów komunalnych stanie mienia komunalnego zostało
od właścicieli nieruchomości i zago- rozpatrzone i zatwierdzone na sesji
spodarowania tych odpadów,
w dniu 05 czerwca br.
-Nr XX/5/2013 ustalenia regulaminu
Z tytułu wykonania budżetu za
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 2012 r. Rada Gminy w obecności
zatrudnionych w szkołach i przed- 14 radnych-14 głosami za udzieliła
szkolach prowadzonych przez gminę Wójtowi absolutorium.
Jedlińsk określającego rodzaje świadDochody zrealizowane zostały w
czeń oraz warunki i sposoby ich wysokości 38.246.037 zł co stanowi
przyznawania,
100% planu, natomiast wydatki były
-Nr XX/6/2013 uchwalenia planu w kwocie 37.522.880 zł -95,9% planu.
Komisji Rewizyjnej na 2013 r.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w
-Nr XX/7/2013 zatwierdzenia taryfy zakresie wykazanych w sprawozdaza zbiorowe zaopatrzenie w wodę niu źródeł dochodów i przeznaczedla sołectwa Klwatka Szlachecka z nia wydatków na zadania własne, w
terenu Gminy Jedlińsk,
tym na realizację zadań obligatoryjNr XX/8/2013 przeprowadzenia nych, na zadania zlecone oraz realikonsultacji z Mieszkańcami sołectw zowane na podstawie porozumień
Wola Gutowska i Jedlińsk w sprawie z organami administracji rządowej.
zmiany granic.
Z przedłożonego sprawozdania
-30 kwietnia:
wynika, że budżet za 2012 r. został
Nr XXI/9/2013 wprowadzenia zmian wykonany z nadwyżką w wysokości
w budżecie gminy na 2013 r.
723.156 zł.
Nr XXI/10/2013 wprowadzenia Wójt wydał zarządzenia w sprawie:
zmian do Wieloletniej Prognozy -powołania Komisji Przetargowej na
Finansowej Gminy Jedlińsk na lata remont posadzek wraz z robotami
2013-2016,
towarzyszącymi w ZSP w WierzNr XXI/11/2013
zaciągnięcia chowinach oraz prac malarskich w
pożyczki długoterminowej z Woje- budynku ZSP we Wsoli,
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro- -powołania Komisji do odbioru zadadowiska i Gospodarki Wodnej,
nia inwestycyjnego „Budowa sieci
-Nr XXI/12/2013 zaciągnięcia kre- kanalizacji sanitarnej w miejscowości
dytu długoterminowego.
Wola Gutowska i Piaseczno II”,

dniu 5 czerwca 2013 r.
W
w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Jedlińsk dnia zasia-

dło 15. młodych radnych, przedstawicieli wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.
Dorośli samorządowcy udostępnili im miejsca wyjątkowo – ze
względu na Międzynarodowy Dzień
Dziecka. Młodzież miała za zadanie
stworzyć własną koncepcję budżetu
Gminy Jedlińsk. Zakres planowanych inwestycji był bardzo szeroki
począwszy od schroniska dla zwie-

-rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Jedlińsk za 2012 r.
-powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego –Budowa sali
gimnastycznej przy PSP w Jedlance,
-powołania Komisji Konkursowej
na kandydata na dyrektora ZSP im.
Witolda Gombrowicza we Wsoli,
-powołania Komisji Konkursowej
na kandydata na dyrektora ZSP im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Wierzchowinach,
-powołania Komisji Konkursowej
na kandydata na dyrektora PSP im.
Batalionów Chłopskich w Starych
Zawadach,
-przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości
gruntowych niezabudowanych położonych w Gutowie,
-przeznaczenia do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym części
nieruchomości gruntowej w Jedlińsku,
-powołania Komisji Przetargowej na
przebudowę drogi gminnej Obózek-Bierwce,
-powołania Komisji Przetargowej na
budowę Centrum Zdrowia w Jedlińsku,
-powołania Komisji Rekrutacyjnej
do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie
Gminy w Jedlińsku,
-zmian w składzie Komisji Konkursowej na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Wierzchowinach,
-zmian w składzie Komisji Konkursowej na kandydata na dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w
Starych Zawadach,
-zmian w składzie Komisji Konkursowej na kandydata na dyrektora
Zespołu Szkół Publicznych im. W.
Gombrowicza we Wsoli,
-zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Starych
Zawadach,
-zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP w Wierzchowinach,
-zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP we Wsoli,

II Dziecięca Rada Gminy
rząt, festiwalu obcojęzycznego,
placów zabawach przy szkołach do
wydatków związanych z oświatą,
administracją czy też pomocą społeczną.
Omawiane tematy inwestycji były
bardzo interesujące, świadczyły o
tym, że młode osoby mają własne
pomysły na funkcjonowanie lokalnej demokracji, maja plany i wizje
rozwoju Gminy Jedlińsk. Wysoki
poziom przedstawianego budżetu
świadczył o tym,że młodzież jest
świetnym obserwatorem życia

lokalnego. Młodzi radni przyjęli 3
uchwały, o noszeniu uśmiechu, o
życzliwości i przyjaźni jak również
uchwałę o coroczne przyznawanie nagrody „Dziecięcy Uśmiech”
dla osób lub ﬁrm wspomagających
działania dzieci.
Do pomysłu dzieci i ich uwag
odnosili się na bieżąco pan Wójt
Gminy – Wojciech Walczak oraz
Przewodniczący
Rady
Gminy
Jedlińsk- Waldemar Sulisz.
Skład młodej rady: Weronika
Wąsik, Paweł Flis, Aleksandra

Jedlińsk mała okolica,
jeden Kościół, kamienica.
Zza zakrętu widać szkołę
Wszystkie dzieci są wesołe.
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Syta, Aleksandra Wąsowicz, Bartek
Maciejewski, Jessica Rybska, Michał
Rylski, Joanna Kołsut, Izabela Imiołek, Adrian Wójcik, Tymon Cichowlas, Kacper Banaszewski, Sebastian
Walczak, Patryk Żarłok, Paulina
Kaszuba. Sesję przygotowały radne:
Bożena Okrój oraz Aneta Żurowska.Poniżej prezentujemy wiersz,
który przygotowały dzieci ze wsoli.
Więcej można znaleźć na stronie
internetowej Gminy Jedlińsk www.
jedlinsk.pl
Aneta Żurowska

Jedlińsk
A na rynku są kusaki,
Przebierają się chłopaki,
Będą mieli dziś zajęcie,
Bo nastąpi śmierci ścięcie.

Z drzew spadają ptasie piórka,
Na gałęzi jest wiewiórka.
Wszyscy na nią spoglądają
Uśmiechnięte miny mają.
Uczestnicy sesji na wspólnym zdjęciu.

-powołania Komisji Rekrutacyjnej
do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie
Gminy w Jedlińsku,
-powołania Komisji Przetargowej na
‘Remont posadzek wraz z robotami
towarzyszącymi w budynku PSP
w Jedlińsku”,
-powołania i działania Komisji do
spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody
spowodowane zjawiskami atmosferycznymi –gradobicie, nawałnice
i deszcz w dniu 20 maja 2013 r.
-przygotowania się i udziału w ćwiczeniach powiatowo-obronnych p.k
„Radomka 2013” we współdziałaniu
z powiatowymi i gminnymi służbami
inspekcyjnymi,
-powołania Komisji Przetargowej na
odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Jedlińsk,
-powołania Komisji Przetargowej na
udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 4.340.000 zł
na sﬁnansowanie zadań inwestycyjnych p.n. Budowa Centrum Zdrowia
w Jedlińsku”, „poprawa zaopatrzenia
mieszkańców gminy w wodę”, rozbudowa SUW Wsola i budowa SUW
w Mokrosęku, Przebudowa drogi
gminnej Obózek-Bierwce,
-powołania Komisji rekrutacyjnej
do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie
Gminy w Jedlińsku,
-powołania Komisji Przetargowej na
modernizację - przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Nowe Zawady, oraz
cztery zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2013 r. Stałe Komisje Rady pracowały według przyjętego haromonogramu prac na 2013 r.
Z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013 Rada Gminy
Jedlińsk życzy wszystkim Uczniom,
Rodzicom i Nauczycielom by nadchodzące wakacje były spokojne,
bezpieczne i pełne niezapomnianych
wrażeń-udanego wypoczynku.

Miło się to opowiada,
Lecz już więcej nie wypada.
Czasem myślę, co by było,
Gdyby to się nie zdarzyło.
Autor-Weronika Wąsik
ucz. kl.6b
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Uczestnicy Programu
Rozwoju Bibliotek w Jedlińsku

maja w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku odbyło się trzecie z czterech zaplanowanych
spotkań Biblioteki Wiodącej.
Spotkanie „Poznajmy się”
polegało na odwiedzeniu przez
bibliotekarzy z Jastrzębia Bibliotek Partnerskich i ich ﬁlii.
Wyjazd umożliwił uczestnikom zapoznanie się z formami
pracy stosowanymi przez różne

„Tajemnica zaginionych liter”

biblioteki, wymianę doświadczeń i zdobycie cennych porad
i wskazówek do wykorzystania
w codziennej pracy .Spotkanie
pozwoliło także wymienić się
reﬂeksjami na temat działalności bibliotek w środowisku
lokalnym i jej odbioru przez
społeczność oraz władze samorządowe.
Bożena Starzyńska

Dzieci z gminy Jedlińsk podczas spektaklu.

T

Uczestników Programu Rozwoju Bibliotek powitał Sekretarz Gminy
w Jedlińsku Włodzimierz Dłużewski.

o pełen humoru spektakl
edukacyjny, który został
przedstawiony przez Teatr Edukacji i Proﬁlaktyki „MASKA”
z Krakowa. Przedstawienie
odbyło się w czytelni Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jedlińsku 13 czerwca 2013 roku.
Celem
przedstawienia
było uwrażliwienie dzieci na
potrzeby czytania i wiedzy.
Baśniowe postaci, atrakcyjna
fabuła i zaskakujące zwroty

akcji spowodowały ciekawość
młodego widza.
Bajka przybliżyła dzieciom
sposób funkcjonowania biblioteki oraz pokazała, że książki
mają „duszę”. Na spektakl edukacyjny zostały zaproszone
dzieci z przedszkola z Jedlińska, jak również uczniowie najmłodszych klas ze szkół gminy
Jedlińsk.
Bożena Starzyńska

Warto przeczytać
Dziennik Helgi – Weissova Helga
To pierwsze wydanie wyjątkowego świadectwa dziecka o Holokauście, dziennika pisanego ołówkiem na kartkach szkolnego zeszytu
i własnoręcznie ilustrowanego.
Katarzyna Wielka – Stachniak Ewa
Historia romansów, intryg i spisków jednej z najodważniejszych, bezwzględnych kobiet w dziejach.
Najlepsze rośliny na balkon i taras – Rak Jarosław
Ilustrowany katalog popularnych roślin, którymi od lat zdobi się tarasy i balkony w Polsce.
Towarzyszka Panienka – Jaruzelska Monika
Autobiograﬁczne sceny z życia Moniki Jaruzelskiej, to pełna dowcipu, ciekawych obserwacji
opowieść o dorastaniu u boku sławnego ojca – generała Jaruzelskiego.

D

wa dni, cztery koncerty,
dyskusja, spektakl, projekcja ﬁlmu, atrakcje dla dzieci
i blisko tysiąc osób: „Apetyt na
Gombrowicza” za nami. Tym
wydarzeniem zakończyliśmy
pierwszą połowę roku.

APETYT NA GOMBROWICZA
pił zespół IncarNations i Maja
Kleszcz – artystka porównywana do Elli Fitzgerald (tygodnik „Polityka”) czy Billie Holiday („Gazeta Wybrocza”).

Drugiego dnia „Apetyt” rozpoczęliśmy koncertem i musztrą paradną w wykonaniu orkiestry dętej „Grandioso”, na scenie
na tyłach pałacu Teatr Resursa
wystawił spektakl „Pamiętnik
Stefana Czarnieckiego”. Publiczność uczestniczyła także w recitalu Krzysztofa Daukszewicza
„Polska jest najśmieszniejsza”
oraz koncercie duetu Waglewski-Pospieszalski.

Piknik artystyczny „Apetyt
na Gombrowicza” zaczęliśmy
dyskusją o Gombrowiczu w niemieckim kręgu kulturowym, w
której uczestniczyli: prof. Rolf
Fieguth – tłumacz „Dziennika”
na niemiecki, Marcin Piekoszewski – właściciel polsko-niemieckiej księgarni w Berlinie, Rudiger Fuchs – pisarz,
wydawca pisma „Gombrowicz-Blatter”.
Źródło:
Wieczorem w pałacu wystą- www.muzeumgombrowicza.pl

Występ Krzysztofa Daukszewicza

fot. Dominik Musiałek
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Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
Majówka 2013 - Bierwiecka Wola

KURS JĘZYKA
ANGIELSKIEGO

G

minne Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej w
Jedlińsku bierze udział w programie „Angielski 123”.
Jest to e-kurs języka angielskiego z wykorzystaniem
nowych metod nauki. Platforma do nauki języka angielskiego została udostępniona
bezpłatnie dzięki udziałowi
w projekcie „Angielski 123
w bibliotece”.
To wspólne przedsięwzięcie ﬁrmy Funmedia i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego. W kursie
bierze udział kilka mieszkanek gminy Jedlińsk. Zajęcia odbywają się według
ustalonego
harmonogramu
w siedzibie GCKIKF.

uż po raz kolejny z iniJ
cjatywy Wójta Gminy
Jedlińsk Wojciecha Walczaka

oraz Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej 12
maja 2013 roku w Bierwieckiej
Woli odbyła się impreza integracyjna- Majówka. Pierwszym
punktem wydarzenia był mecz
piłki nożnej kawalerowie kontra żonaci, który wynikiem 1:0
wygrali kawalerowie Dużym
zainteresowaniem cieszył się
także makijaż dziecięcy wykonany przez Panią A. Malinowską oraz zdobienie włosów przez
uczennice Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu.
Jak co roku odbył się kiermasz
prac plastycznych mieszkanek
Bierwieckiej Woli oraz loteria, w której nagrodą główną
był rower górski ufundowany
przez Radnego Powiatowego
Roberta Dobosza. Konkurs
Strong Men był także jedną z
wielu atrakcji tego wydarzenia.
Podczas festynu wystąpił teatr
z Krakowa z przedstawieniem
„Legenda o smoku wawelskim”.

Zaprezentował się także zespół
świetlicowy „Pomponiarki” (w
składzie: Amelia Najda, Natalia Frączyk, Natalia Oﬁara,
Julia Eleryk, Karolina Dużyja,
siostry Majewskie, Aleksandra Wolak, Monika Wójcik,
Maksymilian Jończyk, Julia
Trzaskowska, Ewelina Świąder,
Diana Wodzińska, Weronika
Słomka), który wykonał kilka
układów tanecznych. Można
było również obejrzeć występ
zespołu wokalnego „Wólczanki” w składzie: Gabriela
Kocińska, Teodozja Świąder,
Urszula Gniadek, Elżbieta Bednarek, Hanna Rędzia, Zoﬁa
Najda, Bożena Janus, Henryka Wierzbicka, Nina Bobruk
oraz Katarzyna Rajkowska
przy akompaniamencie Piotra
Fokta. Poza wymienionymi
atrakcjami imprezy plenerowej
dalszą część zabawy uświetniły
występy wokalne młodzieży z
Bierwieckiej Woli (Julii Życkiej i
Piotra Gniadka) i dzieci uczęszczających na zajęcia wokalne
do Jedlińska (Maria Śliwowska,

Zuzanna Król, Karolina Zabielska, Zuzanna Fołtyn). W trakcie trwania imprezy toczyły
się zabawy integracyjne dla
dzieci i zawody sportowe dla
młodzieży zakończone wręczeniem nagród.. Został także
rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Nasza świetlica”. Bierwiecką Wolę odwiedzili również jedlińscy strażacy, którzy
uświetnili imprezę pokazem
wozu i sprzętu strażackiego.
Dla najmłodszych niezwykłą
frajdą był dmuchany zamek,
trampolina, kiełbaski z grilla,
wata cukrowa i lody. Pomimo
niesprzyjającej aury przybyło
wielu amatorów dobrej zabawy,
która zakończyła się w rytmach
skocznej muzyki. W przygotowanie i przeprowadzenie
imprezy włączyli się również
mieszkańcy wsi oraz sponsorzy. Wszystkim, którzy włączyli
się w organizację Majówki serdecznie dziękujemy.

odgrywa młodzież i dzieci, a
także dorośli którzy uczestniczą
w cotygodniowych zajęciach w
Centrum Kultury, gdyż to sami
mieszkańcy tworzą życie kulturalne Gminy. Ponadto uczestnicy zajęć biorą udział w konkursach organizowanych poza
gminą np. w Lipsku, Radomiu,
Iłży. W imieniu swojej instytucji składam serdeczne podziękowania rodzicom, dziadkom,
którzy wspierają małych artystów uczestniczących w zajęciach, dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowych

z terenu gminy Jedlińsk dziękuję za współpracę, władzom
gminy i radnym za pomoc
i wsparcie wszystkich działań
artystycznych.
Dziękuję wszystkim za przybycie i oczekujemy dalszej tak
wspaniałej współpracy. Zapraszamy na te działania i zdarzenia których będziemy organizatorami w miesiącach od czerwca
do września, szczegóły m.in. na
stronie internetowej i w gazecie
gminnej.

Katarzyna Rajkowska

Podsumowanie zajęć artystycznych

czerwca 2013 roku o godz.
7
16.30 w Sali Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jedlińsku,
odbyło się uroczyste podsumowanie ROKU ARTYSTYCZNEGO 2012/2013. Spotkanie
było okazją do podsumowania
całorocznej ciężkiej pracy twórczej uczestników i instruktorów
zajęć prowadzonych w GCKIKF.
Swoją obecnością zaszczycili
nas: Wójt Gminy Jedlińsk– Wojciech Walczak, Radna Powiatu
Radomskiego – Ewa Bartula,
Wiceprzewodniczący
Rady
Gminy Jedlińsk; Ewa Oﬁara
oraz Radosław Langierowicz,
jak również Przewodnicząca
Komisji Oświaty i Kultury Rady
Gminy Jedlińsk – Bożena Okrój
Zanim uczestnicy zaprezentowali swoje zdobyte umiejętność
podczas zajęć wszyscy obejrzeli
przedstawienie pt,, Złota Rybka”
w wykonaniu aktorów małych
form teatralnych. Spektaklowi
towarzyszyła świetna oprawa
muzyczna z mnóstwem kolorowych stroi teatralnych. Inscenizacje teatru Art – Re są interaktywne, pozwalają dzieciom
razem z artystami współtworzyć
przedstawienie. Atmosfera jak
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zwykle była wspaniała, a aktorzy po prostu zarazili dobrym
humorem wszystkich. Następnie odbyła się część artystyczna,
w czasie której prezentowały się
dzieci i młodzież uczęszczająca
na zajęcia. Przed rodzicami,
rodzeństwem,
przyjaciółmi
i zaproszonymi gośćmi zaprezentowali się uczestnicy zajęć
teatralnych (instruktor Marzena
Odzimek – Jarosińska), wokalnych (instruktor Zoﬁa Krzętowska), muzycznych (instruktor Andrzej Rajkowski), plastycznych (instruktor Teresa
Leśniewska), a także dzieci
uczęszczające na naukę języka
angielskiego (zajęcia prowadzi pani Elżbieta Łoboda) oraz
dzieci i młodzież z Bierwieckiej
Woli (instruktor Katarzyna Rajkowska). W Centrum Kultury
działa również koła szachowe,
a zajęcia prowadzi Sekretarz
Gminy Włodzimierz Dłużewski. Ponadto prowadzone są na
OSiR zajęcia sportowe (instruktor Łukasz Kurek). Łącznie na
wszystkie zajęcia uczęszcza
ponad 200 mieszkańców. Podkreślić należy jak znamienną rolę
w rozwoju kultury naszej gminy

Agnieszka Gryzek

Powstanie styczniowe - wystawa

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JEDLIŃSKIEJ
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY NOWYCH CZŁONKÓWWSZYTKICH, KTÓRZY INTERESUJĄ
SIĘ HISTORIĄ i KULTURĄ NASZEJ GMINY.
Więcej informacji można
uzyskać w siedzibie GCKIKF ul. Krótka 1, Jedlińsk
tel. 48 32 13 052

Warsztaty z wełny czesankowej

dniu 13 kwietnia 2013
W
w GCKIKF miały
miejsce warsztaty z wełny cze-

sankowej prowadzone przez
instruktorkę Annę Tokarczyk.
Zajęcia, które skierowane były
do młodzieży oraz dorosłych
zgromadziły grupę kilkunastu osób- mieszkańców naszej
gminy. Podczas warsztatów
uczestnicy poznawali techniki
powstawania biżuterii i innych
przedmiotów , które wykonuje
się z wełny. Uczestnicy poznali
dwie techniki wykonywania
przedmiotów. Pierwsza z nich
to technika ﬁlcowania wełny

czesankowej na mokro, a druga
na sucho. Obydwie wymagają
skupienia,
zaangażowania,
cierpliwości i umiejętności
manualnych. Okazało się, iż
wszystkie efektowne ozdoby
wymagają długotrwałego procesu powstawania. Powstało
wiele ciekawych prac. Były to
między innymi: kwiaty, korale,
naszyjniki, bransoletki. Pomysłów było wiele. Każdy uczestnik mógł wykonać dowolny
przedmiot i dobrać sobie ulubione kolory wełny.

kwietnia 2013 roku w
26
GCKIKF miało miejsce
otwarcie wystawy zorganizowa-

nej w 150 rocznicę Powstania
Styczniowego będącego jednym
z największych powstań polskich XIX wieku. Nasza instytucja włączyła się w ogólnopolskie obchody, które odbywają
się pod patronatem Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego. Wystawa nosiła tytuł „
Poszli nasi w bój bez broni” a
jej celem było przedstawienie
Anna Malinowska przyczyn, przebiegu i skutków
wydarzeń mających miejsce
na terenie ziemi radomskiej
w latach 1860-1918. Autorem wystawy było Archiwum
Państwowe w Radomiu, które
podczas otwarcia reprezentowała pani Anna Jankowska- współautorka wystawy.
Wydarzenie to zgromadziło
liczną grupę mieszkańców
naszej gminy. Obecne były władze w osobach- Wójt Gminy
Jedlińsk Wojciech Walczak,
Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Sulisz i Sekretarz
Gminy Włodzimierz Dłużewski. W wystawie uczestniczyli

dyrektorzy szkół publicznych
z terenu gminy: pani Barbara
Walczak z Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku i pani Joanna
Mazur z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Bierwcach.
Ponadto podczas wystawy
miała miejsce inscenizacja
w wykonaniu uczniów z PSP w
Bierwcach nosząca tytuł „Niechaj Polska zna, jakich synów
ma…”. Uczniowie wystąpili pod
kierunkiem Bożeny Zbrożynynauczycielki historii. Dzieci w
tej inscenizacji odgrywały dwie
sceny. Pierwsza z nich miała
miejsce we dworze Przyłęckich
– pożegnanie Bole¬sława idącego w bój (powstańca i właściciela majątku Bierwce) a druga
ukazywała oddział powstańczy
przy leśnym ognisku. Sceny
przeplatane były pieśniami
powstańczymi. Osoby, które
przybyły w tym dniu do naszej
instytucji otrzymały katalog
wystawy poświęcony wydarzeniom z tamtego okresu,
mającym miejsce na naszych
ziemiach.
Anna Malinowska

Orkiestra OSP w Licheniu
dniu 25 maja 2013r
W
Orkiestra Dęta OSP
w Jedlińsku brała udział w V

Ogólnopolskim Zlocie Chórów
i Orkiestr Dętych w Licheniu
Starym. Tegoroczne spotkanie
odbyło się pod hasłem „W hołdzie błogosławionego Janowi
Pawłowi II” Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą , której przewodniczył ks. bp Józef
Zawitkowski z diecezji łowic-

kiej. Po Mszy Świętej
o godz. 17:00 odbył
się uroczysty koncert chórów i orkiestr dętych.
Wśród kilkunastu utworów
znalazły się między innymi
hymny: Polski i Watykanu, apel
jasnogórski, Abba Ojcze oraz
skomponowany specjalnie na
tę uroczystość przez Grzegorza
Duchnowskiego do słów ks. bp
Józefa Zawitkowskiego utwór
„Subito Santo”
Andrzej Rajkowski

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

Nazwa imprezy

1.

Turniej Orlika 2013

Maj-lipiec 2013

Termin

OSIR w Jedlińsku

Miejsce

Turniej piłki nożnej –Liga Gminna

Informacja ogólna

2.

Akcja Lato 2013

Lipiec, Sierpień 2013

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

Zajęcia dla dzieci i młodzieży według
planów tygodniowych

3.

Zjazd motocyklistów

5-7 Lipca 2013

OSIR w Jedlińsku

impreza plenerowa

4.

Turniej ,, Dzikich Drużyn” –
dla dzieci i młodzieży

Lipiec 2013

OSIR w Jedlińsku

Rozgrywki w piłce nożnej / szczegóły
wregulaminie

5

Turniej siatkówki plażowej o
Puchar Wójta Gminy

Lipiec/Sierpień 2013

OSIR w Jedlińsku

Rozgrywki wsiatkówce plażowej /
szczegóły wregulaminie

6.

Turniej Koszykówki Trio Basket

Lipiec/ sierpień 2013

OSIR w Jedlińsku

Rozgrywki w koszykówkę/ szczegóły w
regulaminie

7.

Rajd Rowerowy

Sierpień 2013

GCKIKF w Jedlińsku

impreza rekreacyjno-krajoznawcza dla
wszystkich miłośników aktywnego
wypoczynku

8.

Święto Plonów – VIII Turniej
Sołectw

1 września 2013

GCKIKF Jedlińsk

impreza integracyjnanawiązująca do
dawnych tradycjiobrzędowych
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W

dniu 21 czerwca 2013r. o
godzinie 17.00 w Gminnym Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej w Jedlińsku odbył się
wernisaż wystawy malarstwa i
rzeźby Janusza Karasia oraz Marleny i Andrzeja Zielińskich. Autorzy prezentowanych prac należą do
grupy twórczej ” Vena’’ działającej
przy Kozienickim Domu Kultury.
Gości przybyłych na tę uroczystość przywitała dyrektor GCKiKF

Wystawa malarstwa i rzeźby

pani Agnieszka Gryzek. Następnie
głos zabrali bohaterowie tego spotkania, którzy w ciekawy sposób
przedstawili swoją przygodę ze
sztuką. Pani Marlena zarecytowała
napisane przez siebie wiersze, pan
Andrzej opowiedział o twórczej
działalności, natomiast pan Janusz
podzielił się opowiadaniami, które
sam napisał. To właśnie te opowieści wprowadziły miły nastrój i
dobry humor. Zgromadzeni goście

mogli podziwiać prace malarskie
wykonane techniką olejną, których tematem jest martwa natura,
pejzaż, sceny rodzajowe, obrazy
sakralne i historyczne. Rzeźba
wykonana z drewna, zachwyciła
nas elementami inspirowanymi
naturą, legendami a także osobami
związanymi z „dawną wsią”.
Cieszymy się że autorzy tej
wystawy chcieli do nas przyjechać
i podzielić się swoją pasją, którą

ciągle rozwijają. Życzymy im dalszych sukcesów w swoim dorobku
artystycznym.
Mamy nadzieję, że wystawa ta
będzie zachętą dla innych osób,
które mają podobne zainteresowania, rozwijają swoje zamiłowanie
do sztuki i chciałyby pokazać swoją
twórczość. Do czego serdecznie
zachęcamy.
Teresa Leśniewska

Sobótka 2013
Prezentacje wokalne dzieci i
młodzieży, nauka tańca, pokaz
ogromnych baniek mydlanych,
przedstawienie teatralne, konkursy i kolorowe lampiony,
a przede wszystkim
piękna
pogoda. To wszystko czekało na
uczestników „Sobótki”.
Sobótka rozpoczęła się od
występów wokalnych Kasi Wilkowskiej i Roksany Kobiałka. Po
nich swoje wesołe piosenki zaśpiewały dzieci z zajęć wokalnych
(Zuzanna Król, Marysia Śliwowska, Zuzanna Fołtyn , Asia Durok,
Karolina Nowakowska, Paulina
Trojanowska, Karolina Zabielska).
Następnie akustycznie, z przewagą
natury lirycznej wystąpili Julia
Życka i Piotr Gniadek. Po nich w
układzie tanecznym zaprezentowały się dzieci ze świetlicy w Bierwieckiej Woli ( Karolina Dużyja,
Aleksandra Wolak, Monika Wójcik, Julia Trzaskowska, Martyna i
Daria Bieniek, Karolina Rajkowska, Diana Wodzińska, Weronika
Słomka , Kinga Dobosz ). Scena
w sobótkowe popołudnie nie tylko
brzmiała od śpiewów ale także
drżała od tańca. Plac zapełnił się
nie tylko najmłodszymi widzami
,ale także starszą młodzieżą, która
wraz z instruktorami przygotowała
ad hoc pokaz taneczny. Występ
był bardzo energetyczny i został
nagrodzony zasłużonym brawami

przez publiczność. Gratulujemy
wszystkim
uczestnikom tego
tanecznego projektu. Jak zwykle
dużą oglądalność miało przedstawienie teatralne pt.,,Warkocz
Królewny Wisełki”. Świetna gra
aktorów, żywy humor sytuacyjny
sprawił że wszyscy nie tylko ci najmłodsi bawili się znakomicie. Na
scenie sobótkowej zadebiutował
również młodzieżowy rockowy
zespół FuzjA, który tworzą Mateusz Wasilewski, Dariusz Rudziński, Jakub Jurczak, Rafał Klepacz
i Adrian Kocon. Chłopcy swoją
muzyczną drogę rozpoczynają
od własnych aranżacji znanych
przebojów. Wykonali utwory przy
akompaniamencie żywych instrumentów co dało świetny efekt , a
zespołu słuchało się z zaciekawieniem. Następnie wiązankę ludowych piosenek zaśpiewali mieszkańcy domu Pomocy Społecznej z
Jedlanki , za co otrzymali zasłużone
brawa. Podczas sobótkowego wieczoru miało również miejsce wręczenie przez Wójta Gminy Jedlińsk
nagród zwyciężczynią ogólnopolskiego ﬁnału w kategorii szkół
gimnazjalnych. Justyna i Paulina
Paluch, Katarzyna Szczęsna oraz
Ewelina Kucharczyk zdobyły I
miejsce w biegach rozstawnych.
Oprócz występów na scenie toczyły
się równolegle konkursy dla dzieci
i młodzieży. Tradycją stał się rów-

nież pojedynek panny kawalerowie . Wzbudza on zawsze wiele
emocji wśród mieszkańców. W
konkurencjach zręcznościowych
o palmę pierwszeństwa walczą z
sobą obie płcie. W ogólnej punktacji w tym roku okazała się lepsza grupa żeńska ( Julia Stompór,
Aleksandra Simlat, Aleksandra
Tarwacka, Ewa Nowak). Nie mogło
zabraknąć również konkursu na
najpiękniejszy wianek, który nieodłącznie wiąże się z tradycją nocy
Sobótkowej. Nagrody w tym konkursie otrzymały: Kinga Plewińska, Julia Stompór, Magda Śmiechowska, Karolina Nowakowska,
Joanna Durok, Aleksandra Simlat,
Aleksandra Tarwacka, Katarzyna
Wilkowska. W późnych godzinach
wieczorny odbyło się puszczanie
przyniesionych wianków na wodę.
Wieczorem odbyło się również
szukanie legendarnego kwiatu
paproci. Zgodnie z legendą szczęśliwy znalazca otrzymał nagrodę a
był nim Sebastian Bartosiak . Kulminacyjnym punktem sobótkowej
nocy było rozpalenie ogniska przez
Wójta Gminy Jedlińsk - Wojciecha
Walczaka. Gwiazdą wieczoru był
Marcin Siegieńczuk , który jest
kultową postacią polskiej sceny
dance i disco polo. Zaśpiewał on
swoje największe przeboje, a wraz
z nim cała jedlińska publiczność.
Całości dopełniła zabawa z DJ-em.

Turniej Orlika o Puchar Wójta
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maja ruszyła Gminna Liga Orlika
o Puchar Wójta. Do rozgrywek zgłosiło
się 10 drużyn. Przedstawiamy tabelę oraz wyniki
dotychczasowych spotkań. Na dzień 25 czerwca
prowadzi zespół z Jedlińska z 15 punktami.
miejsce

drużyna

m

w

r

p

1

Jedlińsk

5

5

0

0

30

2

Klwaty

5

5

0

0

25

3

Gutów

5

4

0

1

26

4

FC Pogoń Żubrów

5

3

1

1

5

Wierzchowiny
United FC

6

2

1

6

Bierwiecka Wola 2

5

2

7

Wierzchowiny

5

8

Lisów

5

9

Ludwików

10

Bierwiecka Wola 1

8

Licznie zgromadzona publiczność
bawiła się do późnych godzin
wieczornych. Z roku na rok wzrasta liczba osób chcących podtrzymywać ten dawny zwyczaj. Wszak
Noc Świętojańska to nasze rodzime
święto zakochanych. O znaczeniu
tego obyczaju dla naszej tradycji i obowiązku podtrzymywania
i przekazywania jej następnym
pokoleniom pisał w pięknych
strofach “Pieśni Świętojańskiej o
Sobótce” Jan Kochanowski z Czarnolasu : “Tak to matki nam podały
Same znowu z drugich miały, ze
na dzień Świętego Jana, Zawżdy
Sobótka polana”. Organizatorem
tego wydarzenia był Wójt Gminy
Jedlińsk i Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
Składam podziękowania Hucie
szkła ,,Berta” za ufundowanie
nagród.
Tradycyjna impreza sobótkowa
odbyła się 22 czerwca w Lisowie.
Dzieci i młodzież mogły wziąć
udział w grach i zabawach zręcznościowych, Odbył się także konkurs z nagrodami na najładniejszy
wianek, a zabawa z DJ-em trwała
do późnych godzin wieczornych.
Dziękujemy Państwu Agnieszce
i Robertowi Maj za ufundowanie poczęstunku dla uczestników
Sobótki w Lisowie.
Agnieszka Gryzek
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Wierzchowiny United FC - Klwaty
Lisów - Bierwiecka Wola 2
Jedlińsk - Bierwiecka Wola 1
Gutów - Wierzchowiny
FC Pogoń Żubrów - Ludwików
Wierzchowiny United - Bierwiecka Wola 2
Klwaty - Bierwiecka Wola 1
Lisów - Wierzchowiny
Jedlińsk - Ludwików
Gutów - FC Pogoń Żubrów
Wierzchowiny United - Bierwiecka Wola 2
Klwaty - Bierwiecka Wola 1
Lisów - Wierzchowiny
Jedlińsk - Ludwików
Gutów - FC Pogoń Żubrów
Wierzchowiny United - Bierwiecka Wola 1
Wierzchowiny United FCWierzchowiny
Bierwiecka Wola 1 - Ludwików
Bierwiecka Wola 2 - FC Pogoń Żubrów
Klwaty - Gutów
Lisów - Jedlińsk
Wierzchowiny United FC - Ludwików
Wierzchowiny - FC Pogoń Żubrów
Bierwiecka Wola 1 - Gutów
Bierwiecka Wola 2 - Jedlińsk
Klwaty - Lisów
Wierzchowiny United FC - FC Pogoń Żubrów
Ludwików - Gutów
Wierzchowiny - Jedlińsk
Bierwiecka Wola 1 - Lisów
Bierwiecka Wola 2 - Klwaty

4:7
1:7
9:3
5:1
5:0
3:8
4:3
6:8
3:0
8:2
3:8
4:3
6:8
3:0
8:2
9:4
1:1
1:1
3:4
4:3
4:8
6:2
3:3
5:7
2:7
3:0
1:5
0:3
0:3
0:4
4:7

USTAWA ŚMIECIOWA - INFORMACJE

Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2013r. właściciele (użytkownicy) nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk zostaną objęci
nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu odbierze odpady komunalne wcześniej
dostarczając mieszkańcom:
1. Harmonogram wywozu
2. Pojemnik na odpady zmieszane
3. Worki na odpady zbierane selektywnie
- makulatura i opakowania wielomateriałowe – kolor niebieski
- opakowania szklane – kolor zielony
- tworzywa sztuczne i metale – kolor żółty.
4. Częstotliwość wywozu:
- odpady zmieszane 2 x miesiąc
- odpady segregowane 1x miesiąc
5. Opłatę za odbiór odpadów uiszcza się w każdym roku kwartalnie w terminach:
- za I kwartał do 15 lutego,
- za II kwartał do 15 kwietnia,
- za III kwartał do 15 sierpnia,
- za IV kwartał do 15 października.
W 2013 r. pierwsza rata w terminie do 15 sierpnia. Właściciel nieruchomości otrzyma w m-cu lipcu 2013 r. z Urzędu Gminy informację o
przyjęciu deklaracji z podaniem indywidualnego konta bankowego.
Opłata za odpady obejmuje koszt odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, koszty wyposażenia nieruchomości w worki (pojemniki), koszty
administracyjne a także utrzymania tzw. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedlińsku przy ul. Ogrodowej 51A – baza
ZGK.
Do PSZOK mieszkańcy będą mogli dostarczać nieodpłatnie odpady „problemowe” powstające w gospodarstwach domowych, tj. przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble inne odpady wielkogabrytowe, odpady
budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.
Przypominamy, o konieczności składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk – termin upłynął dnia 28 lutego 2013 r.
W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa,
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pozostali wytwórcy odpadów komunalnych (np. osoby prowadzące działalność gospodarczą właściciele posesji letniskowych, szkoły, obiekty
użyteczności publicznej, itp.) mają obowiązek zawarcia indywidualnej umowy z uprawnionym przewoźnikiem.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jedlińsku pok. 11 i 11a; tel. 48 32 13 098.
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115 – LECIE POWOŁANIA SZKOŁY WE WSOLI

maja miała miejsce
wspaniała uroczystość
– szkoła we Wsoli świętowała
115 - lecie powołania placówki
edukacyjnej.
W przedsięwzięcie o dużym
rozmachu
organizacyjnym,
które pozwoliło uświetnić
szacowną rocznicę, zaangażowali się wszyscy pracownicy
szkoły, uczniowie i ich rodzice.
Obchody otworzyła uroczysta
Msza Św. w kościele p.w. św.
Bartłomieja odprawiona przez
ks. Roberta Krawczyka i ks. mjr
Sławomira Pięta. Uczestniczyli
w niej: dyrekcja, nauczyciele,
uczniowie, przyjaciele szkoły
oraz goście. W trakcie kazania
ksiądz nawiązał do historii i
tradycji szkoły. Pocztom przybyłym na Mszę św. ze sztandarami: historycznym (przedwojennym) oraz współczesnym
towarzyszyli
malowniczo
ubrani w stroje regionalne
uczniowie z zespołu „Wsolaki”.
Główne uroczystości miały
miejsce w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Publicznych we
Wsoli.
W części oﬁcjalnej, którą
poprowadził dyrektor placówki
Edward Krok, została przypomniana historia sztandarów szkoły oraz byli powitani
goście: posłowie ziemi radomskiej, przedstawiciele władz
wojewódzkich, powiatowych i
gminnych z różnych instytucji,
radni gminy Jedlińsk, dyrek-

torzy placówek oświatowych
z terenu gminy Jedlińsk oraz
z PSP w Dąbrówce Podłężnej,
sołtysi z obwodu szkolnego,
emerytowani pracownicy, rady
klasowe rodziców i wszyscy
pozostali obecni na uroczystości. Pan Edward Krok przypomniał i przedstawił również
wszystkich dotychczasowych
dyrektorów i wicedyrektorów kierujących placówką w
poszczególnych latach, a więc
współtwórców , budowniczych
szkoły we Wsoli. Wymowna
dekoracja sali wg koncepcji
p. Teresy Rybskiej i p. Ewy
Woźniak- Krawczyk bardzo
trafnie podkreślała charakter
wydarzenia. Główny motyw
stanowiło wspaniałe drzewo
dumnie rosnące w promieniach słońca, nawiązujące do
nieugiętości i szczytnych tradycji szkolnictwa mimo niesprzyjających okoliczności historii.
W części artystycznej zebrani
mogli obejrzeć odtworzone z
wysokim realizmem, czasem
dowcipne, czasem zaś dramatyczne sceny z życia szkoły
w różnych okresach dziejów
naszego kraju. Tak więc goście
zostali zapoznani z warunkami
życia w szkole pod zaborem
rosyjskim, szkołą dwudziestolecia
międzywojennego,
następnie w okresie stalinowskim, w latach 90. oraz szkołą
przyszłości, gdzie na lekcjach
będzie funkcjonowała wysoko

zaawansowana
technologia
informacyjna. Wszyscy przemawiający goście byli ujęci
prostotą i bezpretensjonalnością przedstawienia, jego
istotną wymową oraz ogromną
trafnością w doborze rekwizytów i elementów scenograﬁi
kolejnych scen, dzięki czemu
odtworzony został charakter,
klimat poszczególnych epok.
Należy wspomnieć, że koncepcję przedstawienia stworzyła p.
Anna Skrzynecka, zaś poszczególne sceny z dużą znajomością
tematu i walorów sztuki dramatu opracowali nauczyciele:
Anna Skrzynecka, Teresa Rybska, Mirosława Kalinowska,
Anna Borkowska- Szymaniak,
Aleksandra Garbarczyk, Beata
Rucikowska, Anna Falińska
oraz emerytowana nauczycielka
Maria Krok. Poszczególne
sceny uświetniały występy
chóru poprowadzonego przez
p. Katarzynę Sadowską oraz jej
imponujący walorami wokalnymi solowy występ indywidualny. Poziom merytoryczny
widowiska podnosiły liczne
pamiątki w postaci dokumentów, zdjęć, komentarzy muzycznych, które zawarte zostały
w prezentacji przygotowanej
przez Teresę Rybską, Wiolettę
Nastulę, Urszulę Górnik.
Po zakończeniu programu
artystycznego goście mieli
okazję zapoznać się również z
dokumentami materialnymi z

kolejnych okresów prezentowanych na akademii zgromadzonymi na korytarzu szkolnym
na stołach: banknotami i monetami, świadectwami szkolnymi,
kronikami oraz kolażami zdjęć,
które pieczołowicie i estetycznie wyeksponowały panie: Małgorzata Wrona, Teresa Rybska.
Doskonałą okazją do cofnięcia
się w czasie oraz przypomnienia tradycji rejonu, w którym
mieści się szkoła była wizyta
w izbie regionalnej, gdzie z
dużą starannością i wiernością
realiom zostały zgromadzone
liczne eksponaty i zaaranżowane wnętrza pod kierunkiem
p. Małgorzaty Borowiec i p.
Anny Borkowskiej-Szymaniak.
Wspaniałą pamiątką dla
gości, pozwalającą zachować
na długo w życzliwej pamięci
zarówno nasza szkołę, jak i
piękną uroczystość 115-lecia
jej istnienia, była monograﬁa
jubileuszowa pt. „Dzieje szkoły
we Wsoli 1898-2013” opracowana przy dużym wkładzie
pracy i ogromnym zaangażowaniu pani Anny Skrzyneckiej
oraz Marii Krok.
Na zakończenie goście zostali
zaproszeni na skromny poczęstunek oraz tort ufundowany
przez Radę Rodziców, uczniowie zaś delektowali się smacznym ciastem i orzeźwiającymi
napojami.
Małgorzata Borowiec
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:: 115 - lecie szkoły we Wsoli ::
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:: Otwarcie sali gimnastycznej w Jedlance ::
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Z życia szkół
Z Witoldem Gombrowiczem
w tle
Przy słonecznej majowej
pogodzie, 10 maja br. godzinie
9.30 z Rynku Jedlińska wyruszył
VI Powiatowy Spódnicowy Rajd
Śladami Witolda Gombrowicza.
Ponad 150-osobowa grupa
uczniów reprezentowała szkoły
powiatu radomskiego. Celem
rajdu było propagowanie turystyki pieszej, poznanie zabytków
ziemi jedlińskiej, poszerzanie
wiedzy związanej z życiem i
twórczością Witolda
Gombrowicza oraz integracja grup
młodzieży. Organizatorami i
sponsorami rajdu byli: Koło
Turystyczne Publicznej Szkoły
Podstawowej im. T. Kościuszki
w Jedlińsku (opieka p. Krystyna
Kapusta, p. Agnieszka Miga),
Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTSM „Ziemia Radomska” w Radomiu, Starostwo
Powiatowe w Radomiu, Urząd
Gminy w Jedlińsku.
Trasa rajdu wiodła przez
Rynek do kościoła paraﬁalnego
pod wezwaniem śś.ap. Piotra i
Andrzeja w Jedlińsku, w którym p. Bożena Cieślak (n-l plastyki PSP Jedlińsk) zapoznała
rajdowiczów nie tylko z historią
Jedlińska, ale także z informacjami o barokowym kościele,
jego architekturze i dekoracyjności wnętrza. Historia Jedlińska
sięga 1530 roku. Równie odległa
i niezwykle ciekawa jest historia kościoła, zniszczonego w
1655r przez Szwedów, a następnie odbudowanego i odrestaurowanego przez bp. Andrzeja
Stanisława Załuskiego. Kościół
był miejscem przyjęcia chrztu
przez
późniejszego biskupa
Piotra Gołębiowskiego. Obecny
świątynia w Jedlińsku, fascynująca swą świetnością wciąż pięknieje i nabierając nowego blasku,
zachwyca wszystkich, którzy ją
odwiedzają.Wyczekana
przez
Radowiczów słoneczna pogoda i
wędrówka przez pachnące świeżą
zielenią łąki i lasy była znakomitym dodatkiem do przyrodniczych opowieści p. Grzegorza
Rokicińskiego -nadleśniczego
Nadleśnictwa Radom. Finałem
rajdu był wspólny odpoczynek
przy śpiewie piosenek, pieczonej kiełbasce, herbatce i odrobinie słodyczy. Pod rozłożystymi

drzewami gombrowiczowskiego
parku odbyły się konkursowe
zmagania. Fundatorem nagród
było Starostwo Powiatowe w
Radomiu i Wójt Gminy Jedlińsk.
Puchary i nagrody w konkursie
wiedzy na temat twórczości W.
Gombrowicza uczestnicy rajdu
otrzymali z rąk Wójta Gminy
Jedlińsk - Wojciecha Walczaka
oraz Prezesa PTSM w Radomiu
- Justyny Wulkiewicz. Turystyczna wędrówka zjednoczyła
wszystkich i zapewne na długo
pozostanie w pamięci.
15 maja
Z udziałem 10-osobowego
zespołu
wokalno-tanecznego naszej szkoły, w sali koncertowej szkoły muzycznej w
Radomiu, odbył się etap powiatowy VIII Festiwalu Piosenki
o Zdrowiu, zorganizowany
przez Powiatowa Stację Sanitarno – Epidemiologiczną
oraz Starostwo Powiatowe w
Radomiu. Wysoko oceniona
została strona wokalna występu,
a widownię i jury oczarowały
czarno – białe kostiumy dziewcząt, stylizowane na nasze polskie łaciate „ krasule”, zachęcające do picia mleka. Grupa zajęta
II miejsce. Nagrody (sprzęt
muzyczny i fotograﬁczny) dla
szkoły i gratulacje dla solistek
odbierała z rąk Starosty Powiatu
radomskiego –Mirosława Śliﬁrczyka - opiekunka grupy,
nauczycielka muzyki - p. Agata
Kowalczyk.
Występ tak przypadł do gustu,
że dziewczęta zostały zaproszone
na powtórną prezentację utworu
podczas Festynu o Zdrowiu,
który odbył się w dniu 26 maja
przed Urzędem Miejskim w

15 kwietnia cała społeczność
uczniowska uczestniczyła w akademii poświęconej Patronowi
Szkoły – Janowi Pawłowi II.
Obchody rocznicy Jego śmierci
zostały na stałe wpisane do kalendarza uroczystości szkolnych. Na
naszej polskiej ziemi przyszedł
na świat człowiek, którego życie
okazało się wyjątkowym darem
dla Kościoła i całego świata.
Temu człowiekowi było na imię
Karol. Karol Wojtyła – te słowa
ks. kard. Stanisława Dziwisza
stały się motywem przewodnim
tegorocznego apelu, który został

przygotowany przez uczniów
klas II i V. Mamy nadzieję, że
pogłoski o rychłej kanonizacji
Jana Pawła II (niedziela 20 października) okażą się prawdziwe,
choć dla wielu Papież stał się
Santo Subito bezpośrednio po
śmierci.
Montaż słowno – muzyczny w
wykonaniu uczniów klas III-IV
uświetnił obchody 222 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3-go
Maja. Gromkimi brawami nagrodzono brawurową interpretację
piosenki A. German „Być może
gdzie indziej” w wykonaniu

Grupa wokalistek wraz z nauczycielem muzyki p. Agatą Kowalczyk po
zajęciu II miejsca w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.

Radomiu
27 maja
„Kochamy nasze rodziny”takie hasło towarzyszyło radosnym obchodom Dnia Mamy,
świętowanemu w Oddziale
Przedszkolnym naszej szkoły.
Dzieci od wielu tygodni czekały
na możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed
rodzicami, toteż z zaangażowaniem i przejęciem, w udekorowanej odświętnie „dużej sali”,
pokazały kunszt zdolności recytatorskich, wokalnych i tanecznych. W sali gimnastycznej rozbrzmiewały dedykacje płynące
prosto z serca, a uzupełnieniem
były własnoręcznie wykonane
upominki. Udane popołudnie
zakończyła rodzinna biesiada
przy herbatce i ciastach upieczonych przez szczęśliwe mamy.
Nad całością uroczystości
czuwali nauczyciele: p. L. Winnicka, B. Kaczor, D. Chojnacka,
U. Chudzik.
Zdolni lekkoatleci

Wiosną, jak co roku, uczniowie naszej szkoły startowali w
zawodach w ramach MIMSz,
odnosząc znaczące sukcesy.
W ﬁnale Mazowsza i sztafetowych biegach przełajowych,
drużyna dziewcząt w składzie:
Ala Warda, Iza Górka, Wiktoria Łobodzin, Ada Stanikowska,
Julia Stompór, Zuzia Jakubowska, Natalia Kacprzak, Monika
Kapusta, Weronika Wąsik i
Kinga Bartosiak zajęła wysokie
II miejsce, ustępując tylko szkole
mistrzostwa sportowego z Warszawy.
W ﬁnale indywidualnych
biegów przełajowych drużyna
chłopców w składzie: Paweł
Krawczyk, Jarek Kucharski,
Paweł Flis, Jabłoński zajęła III
miejsce, zaś dziewczęta uplasowały się na czwartej pozycji. Zabrakło jedynie jednego
punktu do srebrnego medalu.
Dziewczęta – po wygraniu eliminacji powiatowych i międzypowiatowych w czwórboju LA
– reprezentowały naszą szkołę
w ﬁnale Mazowsza. Nasze najwszechstronniejsze lekkoatletki
z drużyny czwórbojowej to: Ada
Stanikowska, Julka Stompór,
Ala Warda, Natalia Kacprzak,
Iza Górka, Klaudia Pryciak,
Zuzia Jakubowska oraz Wiktoria
Łobodzin.
Gratulujemy uczniom, nauczycielom wychowania ﬁzycznego
– p. Alinie i Dariuszowi Cielniakom, p. Sławomirowi Słomce
oraz Rodzicom.
Anna Kraska,
Dyrektor szkoły ( a jednocześnie n-l w-f) wraz z uczestniczkami ﬁnału
Bożena Cieślak
XV MIMSz w 4 - boju lekkoatletycznym

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie
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P. Kaszuby z klasy VI – laureatki
konkursu Słowo i melodia.
Jednym z najpiękniejszych dni
w roku jest oczywiście Dzień
Matki. Uroczystości poświęcone
Mamom odbyły się 28 maja.
Dzieci oprócz wielu wierszy,
piosenek oraz podziękowań za
codziennych trud przygotowały
dla swoich Mam kwiaty i własnoręcznie wykonane upominki.
Również Dzień Dziecka dostarczył uczniom naszej szkoły
wielu miłych wrażeń. Konkurs
wokalny, rozgrywki sportowe,

pieczenie kiełbasek to niektóre z
atrakcji przygotowanych z myślą
o Dzieciach małych i tych trochę
większych.
5 czerwca przedstawicielka
Samorządu
Uczniowskiego
uczestniczyła w II Dziecięcej
Sesji Rady Gminy Jedlińsk. Na
Sesji zaprezentowany został
wiersz D. Bukowskiej – uczennicy klasy V – O mojej gminie.
Uczniowie klas 0 – III uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Dzieci zwiedziły Stare
Miasto i oczywiście ZOO, któ-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance

Pokazy ﬁzyczno-chemiczne.

spółcześnie, w dobie ustaW
wicznie upowszechniającej się internetyzacji nie zaskakuje

fakt, iż nowoczesne technologie
wirtualne obejmują swym zasięgiem szeroko pojętą edukację.
Wychodząc tym trendom naprzeciw nasza placówka przystąpiła do
nowego projektu Stowarzyszenia
„Razem dla Radomki” pod nazwą
„E-learning w poznaniu naszego
dziedzictwa”. Uczniowie kl.IV-VI
biorą udział w multimedialnych
zajęciach z zakresu historii, kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich. Szkolenia są przygotowane
w oparciu o materiały multimedialne, zawierają lekcje zbudowane przy pomocy mediów i
aplikacji, które najbardziej interesują młodego odbiorcę. Przedstawiają najciekawsze informacje,
historie, legendy i opowiadania.
Z szerokiej propozycji uczniowie wybrali sobie dwa kursy: ”W
mrokach prehistorii, bohaterowie rycerstwo średniowiecza i
lokalna rewolucja przemysłowa w
XVIII i XIX wieku” oraz „Folklor
– ważny element życia mieszkańców wsi”. Grono pedagogiczne
również doskonali się w ramach
projektu „Ucz zdalnie”, który jest
współﬁnansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki –
Działanie 9.4 „Wysoko wykwaliﬁkowane kadry systemu oświaty”.
Uczymy się, jak wykorzystać
platformę e-learning Moodle do
nauczania własnego przedmiotu.
13 kwietnia minęła 73 rocznica

Zbrodni Katyńskiej. Z tej okazji
w naszej szkole zainicjowaliśmy
nowe działanie. Jest to Światełko
Pamięci. Postanowiliśmy, że przez
cały kwiecień zadbamy o to, żeby
przy obelisku upamiętniającym
aspiranta Policji Państwowej Bronisława Oleszkiewicza zamordowanego w Twerze przez NKWD
na rozkaz Stalina, płonął znicz.
Akcja ta ma dla całej szkolnej
społeczności szczególny charakter
ze względu na fakt, że uczestniczymy w programie „Katyń.. ocalić od zapomnienia” i na terenie
naszej szkoły od kilku lat rośnie
DĄB PAMIĘCI. Uczniowie, podtrzymując światełko pamięci,
kultywują tradycje patriotyczne.19 kwietnia przenieśliśmy się
wirtualnie do Kieleckiego Teatru
Tańca, gdzie zobaczyliśmy nowoczesną interpretację jednego z
najbardziej
rozpoznawalnych
tytułów baletowych na świecie
sprzed 120 lat, rosyjskiego kompozytora Piotra Czajkowskiego
- „Dziadka do orzechów”. Było to

Chojnacki, a w konkursie matematycznym Energia I miejsce
zdobyła drużyna w składzie: D.
Bukowska z klasy V, P. Kaszuba,
Sz. Paluch i D. Sobień z klasy
VI.

możliwe dzięki Internetowemu
Teatrowi TVP dla szkół. Jest to
nowatorska telewizyjna inicjatywa wykorzystująca nowoczesną
technologię jako sposób dotarcia ze sztuką wysokich lotów do
masowej młodej widowni. Cieszy
nas fakt, że dzięki takim działaniom możemy być w teatrach
całej Polski. 16 maja uczniowie
kl.IV-VI spędzili twórczo czas
w Muzeum Wsi Radomskiej,
gdzie każde dziecko samodzielnie wykonało makatkę w trakcie warsztatów tkackich. Celem
wyjazdu było poznanie krajobrazu kulturowego mazowieckiej
wsi. Uczniowie nakręcili ﬁlm,
zebrali materiał fotograﬁczny,
który posłużył do stworzenia
wystawy pt.”Czas zatrzymany…”
oraz przygotowali prezentację
multimedialną. Nasi uczniowie
doskonalą umiejętności językowe w formie blended – learning, w trakcie zajęć „Mówimy
po angielsku”, w ramach POKL,
Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w regionach, 9.5. Oddolne Inicjatywy
Edukacyjne Na Obszarach Wiejskich. 22 maja dzieci z oddziału
przedszkolnego
wspólnie
z uczniami klasy pierwszej byli
na wycieczce w Kawęczynie
i uczestniczyli w zajęciach programowych pt. ”Od ziarenka
do bochenka”, gdzie świetnie się
bawiąc poznali proces pieczenia chleba. Zwiedzali skansen
i poznawali życie w dawnej wsi.
Dzień później uczniowie klas
IV-VI wyjechali na wycieczkę
turystyczno-krajoznawczą
w
Góry Świętokrzyskie, gdzie mieli
możliwość poznania historii

klasztoru na Świętym Krzyżu
i pokonania pieszych szlaków
najstarszych gór w Europie. 5
czerwca w Urzędzie Gminy, w
Jedlińsku odbyła się II Dziecięca Rada, gdzie władza została
oddana w ręce najmłodszych.
Funkcję
wiceprzewodniczącej
pełniła uczennica naszej szkoły
Iza Imiołek, która w swojej prezentacji zwróciła uwagę na to, że
demokracji powinno uczyć się od
najmłodszych lat. W tym samym
dniu dzieci z klasy drugiej i trzeciej przebywały na wycieczce w
warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, zwiedzały Stadion
Narodowy i uczestniczyły w
lekcji Muzeum Techniki, gdzie
poznały historię zapisu dźwięku
na różnych nośnikach pamięci. 6
czerwca w naszej placówce odbył
się Dzień Otwarty przeznaczony
dla dzieci 5-6-letnich i ich rodziców, którzy mieli możliwość zwiedzania szkoły i uczestniczenia w
zajęciach plastyczno-ruchowych.
Największym
powodzeniem
wśród najmłodszych cieszyło
się malowanie twarzy. Wszystkich uczniów zachwyciły pokazy
ﬁzyczno-chemiczne, które prezentował dr Janusz Szczerba
w ramach ruchu naukowego i
współpracy z Uniwersytetem
Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu. Wybuchy, suchy lód,
bulgoczące menzurki, kolorowe
dymy oraz dymiące wulkany to
mała przygoda z wielka nauką.
Dyrektor szkoły Beata Jagielska, życząc wszystkim niezapomnianych wrażeń podkreśliła,
że dziecko jest naszym niebem.
Dobrą praktyką placówki jest
NOCKA W SZKOLE, która w
tym roku rozpoczęta została
wieczornym spacerem po naszej
miejscowości i wspólnym ogniskiem z kiełbaskami. Kolejnym
punktem był pokaz mody piżamowej, zabawy logiczne i bal
nocnych duszków. Zwieńczeniem
wieczoru było nocne czytanie
Tuwima. Pragniemy zaznaczyć,
że akcja została zorganizowana w
naszej szkole po raz drugi. Przypominamy, że w wakacje jesteśmy
organizatorami III edycji Letniej
Szkoły Odkrywców.
Anna Paszkiewicz

rzyli projekty edukacyjne ułatwiające zorientować się w jakiej
dziedzinie twórczości dobrze się
czujemy.
Podobną rolę odegrały spotkania realizowane w ramach
programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności - „Projektor – wolontariat studencki”.
Nasi uczniowie brali udział w
projektach edukacyjnych prowadzonych przez studentów z

radomskich uczelni. Zgłębianie
wiedzy, rozwijanie wrażliwości
artystycznej, sprawności sportowej to główne nurty prowadzonych zajęć. Z wykonanych
prac powstanie wystawa będąca
świadectwem talentu naszych
uczniów.
Te działania – oraz wysiłek
uczniów, nauczycieli i rodziców
przynoszą efekty – nasi wychowankowie zbierają laury i to na

Dzień Otwarty Szkoły..

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach

Kończymy ten rok na dużym
plusie
Bieżący rok szkolny upłynął w
PSP w Bierwcach na intensywnej
pracy. Zaczęliśmy od wdrożenia
programu rozwojowego „Jak
pomóc uczniom osiągnąć sukces
edukacyjny”, który realizowany
był we współpracy z MODN oraz
zajęć dla dzieci uzdolnionych
– „Kuźnia Talentów”. Zajęcia
prowadzone przez panią Annę

rego mieszkańcy zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie
najmłodszych.
Uczniowie naszej szkoły tradycyjnie biorą udział w konkursach organizowanych na
terenie naszej gminy. W Gminnym Konkursie Wiedzy o Gminie „Czy znasz swoją gminę?”
I miejsce zajęła drużyna w składzie: D. Bukowska, M. Imiołek,
P. Kaszuba, M. Śpiewak.
W konkursie plastycznym
Tradycje naszego regionu wyróżnienie otrzymał uczeń klasy II J.

Wilczyńską cieszą się ogromnym zainteresowaniem, wspomagając wszechstronny rozwój
dzieci uzdolnionych. Poprzez
różnorodne działania uczniowie rozwijali swoje uzdolnienia
i predyspozycje. Uczestniczyli
w treningach twórczości rozwijających spostrzegawczość oraz
pamięć. Poznali techniki motywacyjne i kształtujące zdolności
oraz metody uczenia się. Two-

Serdecznie
gratulujemy
wszystkim laureatom oraz tegorocznym absolwentom, którzy
uzyskali bardzo wysokie wyniki
ze sprawdzianu po klasie VI .
D. Mokosa
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wielu polach. Przykładem niech
będą sukcesy w różnych konkursach.
Uczniowie klasy VI PSP w
Bierwcach pod opieką nauczycielki historii Bożeny Zbrożyny
wzięli udział w V edycji konkursu na projekt edukacyjny
pt. Póki nie jest za późno organizowanego przez Centralne
Muzeum Jeńców Wojennych w
Łambinowicach-Opolu . Konkurs ma charakter ogólnopolski,
adresowany jest do nauczycieli
i uczniów wszystkich typów
szkół. Jego ideą jest rozbudzenie
zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie
Polski oraz losami ludzi z nimi
związanych, do czego w naszej
szkole szczególnie przywiązujemy wagę. Uczniowie przygotowali dwa projekty :
1. „Tylko mi Ciebie żal- opowieść
o Stanisławie Wernerze” (Jakub
Król, Patryk Żarłok)
2. „Tu śpią snem wiecznym …
- Mauzoleum Legionistów w
Żytkowicach”(Magda Nogalska,
Paulina Wójcik, Karolina Tarnowska).
Projekt dotyczący życia i
śmierci Stanisława Wernera
opracowany przez Jakuba Króla
i Patryka Żarłoka został uhonorowany I miejscem, co jest niebywałym osiągnięciem.
Uczniowie wraz z opiekunką
udali się do Łambinowic k. Opola

Akademia z okazji Dnia Matki

gdzie ma siedzibę Centralne
Muzeum Jeńców Wojennych –
organizator konkursu. Program
pobytu był bardzo bogaty.
Mieliśmy okazję uczestniczyć
w prawdziwej sesji naukowej
„Jeśli nie pamięć – to co?..” oraz
zwiedzić to niezwykłe miejsce

Akademia z okazji Dnia Matki

Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku
Dwunastu Mazowieckich
Liderów Nauczania Sukcesu
(MaLiNaS)
Dwunastu nauczycieli naszej
szkoły przystąpiło do projektu
Mazowieccy Liderzy Nauczania
Sukcesu współﬁnansowanego ze
środków Unii Europejskiej, trwającego w okresie od października
2011r. do grudnia 2013r. Mobilizacją do uczestniczenia w tym
projekcie była chęć poszerzenia
wiedzy i umiejętności potrzebnych do kształcenia i wychowania młodzieży metodą projektów,
uwzględniającą również takie
nowoczesne rozwiązania metodologii dydaktyki, jak: nauczanie
problemowe, ocenianie kształtujące, wykorzystanie narzędzi
TOC i technik treningu twórczości. Nasi nauczyciele mają
za sobą dwa etapy szkolenia. W
pierwszym zostali wyposażeni w
wiedzę teoretyczną na kursach
doskonalących w Dębe, w tym
także prowadzonych na odległość - poprzez platformę e-lear-

ningową. Drugi etap to napisanie
projektu i jego realizacja we własnej szkole. Temat projektu, który
został zrealizowany to ,,Jak Mikołaj Jedliński postrzegałby współczesną gminę Jedlińsk?”. Celem
projektu było przybliżenie i zapoznanie z historią gminy Jedlińsk
od 1530 roku po współczesność.
Licznie przybyli goście nie kryli
łez wzruszenia podczas oglądania przedstawienia. Uczniowie
zaprezentowali się po raz drugi
przed społecznością szkolną.
Na zakończenie po raz pierwszy
został zaprezentowany hymn
gimnazjum, w ramach projektów
edukacyjnych. Autorem muzyki
jest pan Andrzej Rajkowski, a
słów absolwent naszego gimnazjum Mateusz Wlazłowski. Więcej informacji na naszej nowej
stronie internetowej pgjedlinsk.
superszkolna.pl
ZŁOTY MIKROFON W
RĘKACH GIMNAZJALISTÓW
W VII Powiatowym Konkursie
Piosenki o Zdrowiu organizo-

Zespół muzyczny podczas występu w Konkursie Piosenki o Zdrowiu.
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pamięci poświęcone tysiącom
oﬁar wojen XX wieku.
Nasz wyjazd był możliwy
tylko dzięki uprzejmości i zaangażowaniu rodziców laureatów
konkursu. Państwu Dorocie i
Sylwestrowi Królom oraz Dorocie i Jackowi Żarłokom, którzy

wanym przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w
Radomiu zespół muzyczny pod
opieką pani Agaty Kowalczyk
wyśpiewał I miejsce i tym samym
wywalczył nominację do kolejnego etapu wojewódzkiego, który
odbył się w Siedlcach. W etapie
wojewódzkim jury jak i uczestnicy z innych szkół byli pod wielkim wrażeniem występu naszych
uczniów i nie było wątpliwości
że po raz kolejny na najwyższym
podium znaleźli się gimnazjaliści z Jedlińska. Oprócz statuetki
,,złoty mikrofon” szkoła otrzymała nagrody rzeczowe, w konkursie powiatowym notebook
i odtwarzacz CD oraz w etapie
wojewódzkim laptop i urządzenie wielofunkcyjne. Bardzo dziękujemy i gratulujemy wygranej
uczniom w składzie: Natalia
Chojnacka kl. Ie, Piotr Kołodziejczyk kl. Id, Karol Nowakowski kl.
Ic, Aleksandra Kowalczyk kl. IId,
Piotr Kowalczyk kl. IIb.
Wyróżnienie dla naszej
szkoły na najciekawszą inicjatywę w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI)
Po raz kolejny przystąpiliśmy
do ogólnopolskiego konkursu
na najlepszą inicjatywę w ramach
DBI. Konkurencja była ogromna
bo zgłoszono ponad 1200 inicjatyw ze szkół z całej Polski. Zostaliśmy dostrzeżeni i otrzymaliśmy
wyróżnienie. Jako nagrodę otrzymaliśmy program antywirusowy
ufundowany przez ArcaBit,
licencję AVG Internet Security
2013 i licencję AVG PC TuneUp
ufundowane przez AVG Technologies. Całe przedsięwzięcie było
realizowane w ramach projektu
edukacyjnego. Koleją nagrodą
było zaproszenie do Warszawy.
Delegacja z naszej szkoły w składzie Patrycja Salak i Katarzyna
Szczęsna wraz z p. wicedyrektor

sﬁnansowali podróż angażując
własny czas i auto, dziękujemy!
Do kategorii sukcesów zaliczyć należy również zaproszenie
uczniów PSP Bierwce na uroczystość otwarcia wystawy poświęconej 150 rocznicy Powstania
Styczniowego zorganizowanej
w GCK i KF w Jedlińsku. Nasz
spektakl pt. „Niechaj Polska
zna…” był znakomitym uzupełnieniem tej podniosłej uroczystości. Występ naszych uczniów
ukazujący, losy powstańców
z regionu – Bolesława Przyłęckiego, właściciela majątku
Bierwce, oraz jedlińszczan Konstantego Fijałkowskiego, Konstantego i Mateusza Barańskich
na tle wydarzeń w historii ogólnonarodowej - spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem widzów.
Również przedstawicielka Archiwum Państwowego w Radomiu,
kustosz wystawy Pani Anna Jankowska - była pod wielkim wrażeniem naszego przedstawienia.
Wszystkie działania nauczycieli wspiera nasza Pani Dyrektor Joanna Mazur, która czuwa
nad stałym rozwojem naszej placówki.
Mamy nadzieję, że ten rok
zakończymy najbardziej upragnionym sukcesem – dobrymi
wynikami uczniów w sprawdzianie klas VI.
Bożena Zbrożyna,
Anna Wilczyńska
Agnieszką Piszak udała się do
siedziby NASK-u w Warszawie
na III Kongres Młodych Internautów (KOMIN) na którym
znalazły się tylko wybrane szkoły.
Akcję w naszej szkole prowadzili
p. Roman Wójcik i p. Jolanta Politowska.
,,Żyj smacznie i zdrowo”
Program „Żyj smacznie i
zdrowo” jest akcją edukacyjną
marki WINIARY prowadzoną we
współpracy z Federacją Polskich
Banków Żywności. Po raz kolejny
przystąpiliśmy do programu i
tym razem udało nam się zdobyć
wyróżnienie. Tym bardziej ono
cieszy bowiem do konkursu zgłosiło się tysiące szkół z całej Polski.
Uczniowie klasy IIIc pod opieką
pana Krystiana Kilara przygotowali ﬁlm związany ze zdrowym
odżywianiem.
Organizatorzy
uroczyście wręczyli nagrody w
szkole tj. zestawy kulinarne oraz
czekamy jeszcze na toster dla każdego ucznia klasy IIIc. Ważnym
elementem spotkania była nietypowa lekcja przeprowadzona
dla całej szkoły, w ramach której
uczniowie wzięli udział w interaktywnej grze i quizie żywieniowym przeprowadzonym przez
dietetyka programu. Ponadto 40
uczniów wzięło udział w profesjonalnych warsztatach tanecznych
pod opieką zawodowego tancerza
Adama Kościelniaka- uczestnika
programu You Can Dance.
Wyróżnienie w konkursie
,,Kangur Matematyczny”
Dwóch uczniów naszego gimnazjum zdobyło wyróżnienie w
tegorocznym
Międzynarodowym Konkursie ,,Kangur Matematyczny”. Są to: uczeń klasy
Ib Daniel Jurczak -opiekun p.
Monika Krawczyk oraz Piotr
Kowalczyk z klasy IIb- opiekun
Justyna Salak. Gratulujemy sukcesów.

▶

Akcja Bezpieczna Szkoła
Nasza szkoła uczestniczyła w
ogólnopolskim programie Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny
uczeń i wykonała wszystkie
10 zadań przewidziane regulaminem.
Przedsięwzięciami
były: spotkania z Kierownikiem
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jedlińsku, przedstawicielem Policji z Wydziału
Prewencji w Radomiu, konkursy
plastyczne, literackie, zajęcia z
młodzieżą przeprowadzone wg
scenariuszy
przygotowanych
przez organizatorów. Dzięki
ogromnemu
zaangażowaniu
nauczycieli, całej społeczności szkolnej uzyskaliśmy tytuł
„BEZPIECZNA SZKOŁA” oraz
członkostwo Ogólnopolskiego
Klubu BEZPIECZNA SZKOŁA.
Koordynatorem programu była
pani Jolanta Politowska.
Akcje charytatywne
na terenie szkoły
W tym roku nasza młodzież
przystąpiła do wielu akcji charytatywnych i z dużym zaangażowaniem włączyła się w zbiórkę na
rzecz potrzebujących. Pokrótce
o naszych akcjach, których opiekunem była pani Aldona Kaim.

Przedstawienie grupy projektowej MALiNaS ,,Jak Mikołaj Jedliński
postrzegałby współczesną gminę Jedlińsk?”

Współpraca
z
Fundacją
Ośrodka Edukacji Ekologicznej,
która przeprowadziła Ogólnopolską Kampanię Edukacyjną
w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym
„ELEKTROODPADY - PROSTE ZASADY”. W akcji wzięło
udział 93 uczniów, szkoła zebrała
364 sztuk sprzętu elektrycznego i
elektronicznego co dało 480kg.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach
PSP Stare Zawady
W tym roku szkolnym w
Międzynarodowym konkursie
matematycznym Kangur 2013
wynik bardzo dobry otrzymał
uczeń klasy V K. Śmiechowski
i uczeń klasy VI S. Walczak.
Kacprowi zabrakło 2,5 punktu
do laureata. Wyróżnienie otrzymała uczennica klasy IV A.
Górnik i uczennica klasy V
A. Wolak. Wielkie gratulacje
dla wszystkich uczniów i opiekuna p. J. Łapczyńskiej. W III
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym - „Bezpiecznie na wsi
– powiedz STOP upadkom!”
praca ucznia klasy V K. Śmiechowskiego zajęła I miejsce na
szczeblu powiatu oraz województwa. Miłym zaskoczeniem
było wyróżnienie w ﬁnale ogólnopolskim. Na ﬁnałowe spotkanie, które odbyło się 6 czerwca
w Sejmie RP w reprezentacyjnej
Sali Kolumnowej, Kasa KRUS
zaprosiła 17 laureatów wyłonionych spośród 35 216 ogółu
autorów prac konkursowych
- uczniów reprezentujących 2

Dzień Matki

183 szkoły podstawowe. Uczeń
otrzymał w nagrodę aparat
wodoszczelny, torbę sportową,
USB, słuchawki, płaszcz przeciwdeszczowy, gry, książki.
Dyplom i nagrody wręczał sam
Minister Rolnictwa Stanisław
Kalemba. 9 maja w Radomiu
odbyły się Eliminacje Rejonowe
XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Głównymi organizatorami tego etapu, byli:
KWP oraz WORD w Radomiu.
W konkursie tym uczestniczyło 30 drużyn. Na tym etapie mogły startować drużyny,
które w poprzednich eliminacjach zajęły pierwsze i drugie
miejsca w swoich kategoriach.
Uczestnicy rywalizowali w
trzech konkurencjach. Nasza
drużyna w składzie K. Śmiechowski, A. Wolak, M. Wójcik
zajęła III miejsce. Nie awansowała do zawodów wojewódzkich. Zabrakło im kilku punktów. Uczniów przygotowywała
p. I. Śmiechowska. W kwietniu
odbyła się X edycja Regional-

Współpraca z Organizacją
Odzysku S.A, która zorganizowała zbiórkę ekologiczną na
rzecz REBY – W akcji wzięło
udział 51 uczniów, zebraliśmy
około 50,2 kg zużytych baterii i
akumulatorów.
Współpraca z Fundacją Świętego Mikołaja, dla której zbieraliśmy przez cały rok zużyte
telefony oddawane do ﬁrmy
recyklingowej, która w zamian
nego Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Edukacji
Wczesnoszkolnej
„TEDDY”.
Naszą szkołę reprezentowali
uczniowie klasy III –N. Firlej,
M. Brzeziński, J. Jurczak i A.
Śmielak. Do ﬁnału zakwaliﬁkował się M. Brzeziński i zdobył tytuł Laureata III stopnia.
Uczniów przygotowywała p. K.
Bartos. Dwoje uczniów kl. VI
– S. Walczak i E. Jurczak wzięło
udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z języka
angielskiego „Edi” („Panda”).
Zmierzyli się z wnikliwymi
zagadnieniami z gramatyki i
słownictwa oraz czytaniem tekstu ze zrozumieniem. Wypadli
dobrze - Sebastian zajął 9 m-ce
i otrzymał dyplom wyróżnienia, a Ewelina znalazła się na 15
pozycji i uzyskała dyplom uznania. Szkolnym koordynatorem
konkursu była p. K. Bartos. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie uroczystej akademii
z okazji Dnia Matki. Dzieci
pod opieką swoich wychowawców, w wierszach, piosenkach,
tańcach i życzeniach wyraziły
ogromną wdzięczność i miłość

przekazuje pieniądze dla tej
Fundacji i partnerskiej Fundacji
Dzieciom w Potrzebie. W akcji
wzięło udział 51 uczniów, zebraliśmy 156 zużytych telefonów
komórkowych
Współpraca z Organizacją
Społeczną Klub Gaja, zajmująca
się ochroną środowiska naturalnego oraz prawami i dobrostanem zwierząt. W ramach współpracy zbieraliśmy przez cały
rok dla nich tusze i tonery na
akcję „Zbieraj kartridże – ratuj
konie”. W akcji wzięło udział
107 uczniów, zebraliśmy 122
zużytych pojemników na tusze i
tonerów
Współpraca ze Stowarzyszeniem Karuzela, powołanym
do pomocy osobom z ADHD,
ZAS i Autyzmem oraz innymi
dysfunkcjami i niepełnosprawnościami, a także dla niesienia
pomocy ogółowi społeczeństwa.
W ramach współpracy zorganizowano zbiórkę książeczek dla
dzieci do biblioteki przy przedszkolu. W akcji wzięło udział 33
uczniów, zebraliśmy 153 książek
dla dzieci.
Justyna Salak

Kacper Śmiechowski obiera narodę

do swoich mam. Uwieńczeniem
uroczystości było wręczenie
własnoręcznie
wykonanych
upominków. Miłym akcentem
na zakończenie były wspólnie
spędzone chwile przy ﬁliżance
herbaty i słodkim poczęstunku.
Osobą odpowiedzialną za dekorację oraz przebieg akademii
była p. B. Deleska.
Sport
19 kwietnia drużyna w składzie J. Barszcz, A. Wolak, M.
Wójcik, M. Broda, W. Bieniek,
K. Bieniek, B. Rdzanek, P. Bednarek, M. Szymańska, A. Mastalerz, K. Rdzanek uczestniczyła
w XV Mazowieckich Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych
dziewcząt. Dziewczęta zajęły
XIII miejsce rywalizując z najlepszymi drużynami Mazowsza. W powiatowym czwórboju
drużyna chłopców w składzie:
P. Rędzia, K. Śmiechowski, K.
Okrój, N. Jończyk, S. Walczak,
K. Słomka zajęła III miejsce.
Drużyna dziewcząt w składzie:
O. Katus, W. Bieniek, K. Bieniek, M. Szymańska, J. Barszcz,
P. Bednarek również zajęła III
miejsce.
Iwona Śmiechowska
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ZSP w Wierzchowinach
statnie miesiące w naszej
O
szkole upłynęły pod znakiem ciężkiej pracy, zarówno

dla nauczycieli jak i dla uczniów.
Z inicjatywy Mileny Gazdynauczycielki języka niemieckiego,
odbyły się warsztaty językowe w
ramach ogólnopolskiego projektu
Deutsch Wagen Tour. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie
klas gimnazjalnych. Na zajęciach
przeprowadzone zostały gry i
zabawy językowe a uczniowie
otrzymali za udział drobne upominki. Głównym koordynatorem
projektu jest Instytut Goethego w
Warszawie współpracujący m.in. z
takimi partnerami jak: Ambasada
Niemiec, Niemiecka Centrala
Wymiany Akademickiej. Patronat
honorowy nad projektem objęło
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym sponsorem programu jest Fabryka Samochodów
użytkowych Volkswagen. Imprezy
współorganizowaneprzezDeutsch
Wagen Tour w atrakcyjny sposób
promują język niemiecki oraz kraj
naszego zachodniego sąsiada.
Nasza szkoła została opisana
na stronie Instytutu Goethego
w Warszawie. Relacje z wizyty
Deutsch Wagen Tour można
zaleźć na stronie internetowej
pod adresem:http://blog.goethe.
de/deutsch-wagen-tour/archives/2540-Was_fehlt-Konzentrationsspiele_in_Wierzchowiny.
html. Serdecznie zapraszamy do
zapoznania się z zamieszczonymi
tam informacjami.
Nauczycielki naszej szkoły: p.
Małgorzata Brudnicka i p. Justyna
Sadowska zorganizowały gminny
konkurs przyrodniczy dla szkół
podstawowych ,,Las jest naszym
przyjacielem”. Celem konkursu
było: rozwijanie zainteresowań
przyrodniczych,
poszerzanie
wiedzy na temat lasów w Polsce, zapoznanie się z formami
ochrony gatunków zagrożonych
w kompleksach leśnych. Konkurs
przebiegał w dwóch etapach: etap
I – polegał na wykonaniu pracy
plastycznej dowolną techniką ,,Las
barwami pór roku malowany”,
etap II – polegał na napisaniu
pracy, która obrazowała znaczenie
lasu w przyrodzie i gospodarce
człowieka. Komisja konkursowa
oceniła nadesłane prace, przyznając następujące miejsca: I miejsce
– PSP we Wsoli, II miejsce – PSP
w Starych Zawadach, III miejsce
– PSP w Wierzchowinach, IV
miejsce – PSP w Jedlance, V miejsce – PSP w Bierwcach. Rozdanie
nagród miało miejsce 26 kwietnia
2013r. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali
upominki, a szkoły – nagrody
książkowe.
16 maja odbył się VIII Międzypowiatowy Konkurs Językowy.
Uczniowie klas II i III Gimnazjum
z Przytyka, Skaryszewa, Wsoli,

ZSP we Wsoli

Dnia 18 marca 2013r. w
szkole podstawowej odbyły
się obchody Dnia Świętego
Patryka- patrona Irlandii.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia
była nauczycielka języka angielskiego p. Karolina Morawska.
Tego dnia uczniowie mieli możliwość poznać tradycje związane z tym świętem. Uczennice
klasy VIb: Kamila Kwietniewska i Jessica Rybska z pomocą
p. Teresy Rybskiej- nauczycielki
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Kozienic i Wierzchowin rywalizowali w dwóch kategoriach:
język angielski i język niemiecki.
Nasza uczennica Kamila Kraszewska odniosła sukces i zajęła
III miejsce w kategorii: język niemiecki. Konkurs zorganizowały
nauczycielki języków obcych:
p. Agata Pawluczyk, p.Milena
Gazda i p. Iga Ziobro. Patronat
nad konkursem objął Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Iłży. Dla uczestników organizatorzy przygotowali
wiele atrakcji. Wykład w języku
angielskim poprowadził Meksykanin, pan Orlando Aquino,
który opowiedział o swoim ojczystym kraju, jego obyczajach i kulturze. Uczniowie mogli też obejrzeć przedstawienie „Czerwony
Kapturek” w języku niemieckim,
a także zobaczyć skecz „Polacy w
Londynie”.
Uczniowie klasy V: K. Dobrzańska, W. Bednarczyk, K. Rotuska
,K. Wolszczak i D. Rychel pod kierunkiem polonistki - Małgorzaty
Zegarek przygotowali własną
interpretację znanych i lubianych
wierszy Juliana Tuwima. Zaprezentowanie tych utworów na
festynie rodzinnym w Wierzchowinach, w związku z obchodzonym obecnie Rokiem Tuwima,
jest wyrazem uznania i nieprzemijającej sympatii dzieci dla poety.
Na zaproszenie p. Agaty Pawluczyk do naszej szkoły przyjechał pan Paul Czajkowski - Polak,
który mieszka od 23 lat w New Jersey. Spotkanie odbyło się w języku
angielskim i trwało godzinę lekcyjną. Pan Paul opowiedział o
swoim życiu i dorastaniu w USA.
Mówił także o kulturze i zwyczajach Amerykanów. Na koniec
spotkania nie zabrakło pytań od
uczniów.
W ramach rozwijania pasji
aktorskich dzieci i nauki ekspresji artystycznej w naszej szkole
powstało Koło Teatralne „Ogród
Sztuki” (pod kierunkiem p. Marty
Piasek). Uczestnicy, młodzi artyści, zaprezentowali na szkolnej
scenie w kwietniu br. spektakl pt.
”Amor Szekspiro, czyli Romeo
i Julia –dzisiaj” - na motywach
dramatu W. Szekspira. Akompaniament muzyczny zapewniła p.
Justyna Turzyńska. W przedstawienie zaangażowało się trzydziestu dwóch uczniów. Potwierdza
to fakt zainteresowania dzieci
i młodzieży teatrem. Spektakl
spotkał się z wielkim aplauzem
wśród publiczności. To zmotywowało nas do wzięcia udziału
w V Radomskich Prezentacjach
Teatralnych , które odbyły się 31
maja br. w „Resursie Obywatelskiej” w Radomiu. Wystąpienie
na profesjonalnej scenie teatralnej
było nie lada wyzwaniem. Towarzyszyła nam trema, ale i wielka
radość z możliwości pokazania
efektów naszej pracy i reprezentowania naszej szkoły na przeglą-

dzie teatrów dziecięcych i młodzieżowych.
Dla Wychowanków naszej
szkoły postać kardynała Stefana
Wyszyńskiego jest szczególnie
bliska. 28 maja 2013 uczciliśmy
jego osobę, organizując Święto
Patronalne Szkoły poświęcone
Prymasowi Tysiąclecia. Gimnazjaliści zaprezentowali program
artystyczny pod hasłem „Takiego
Ojca, Pasterza Prymasa Bóg
daje raz na 1000 lat”. Występujący Uczniowie pięknie odegrali
powierzone im role, a na wyróżnienie zdecydowanie zasłużył
Patryk Rokiciński (kl.IIIA), który
wcielił się w samego kardynała.
Była to dla wszystkich piękna lekcja patriotyzmu.
5 czerwca odbyła się II Dziecięca Sesja Rady Gminy Jedlińsk.
Szkołę Podstawową reprezentował Kacper Banaszewski uczeń
klasy szóstej - autor wiersza o
twórczości J. Tuwina – charakter
żartobliwy o gminie. Reprezentantami gimnazjum byli: Cichowlas Tymon uczeń klasy IA i Adrian
Wójcik uczeń klasy IIA. Przedstawili własną koncepcję na: ,,Projektowanie i uchwalanie budżetu
gminy”. Uczniowie wykazali się
dużą znajomością tematu i przedstawili własny projekt budżetu
z zaplanowaniem inwestycji w
gminie ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości: Wierzchowiny i Jeziorno.
Piątoklasiści wraz z wychowawcą i nauczycielem przyrody
uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Nadleśnictwo
Dobieszyn. Leśniczy w bardzo
ciekawy i przystępny sposób
zapoznał młodzież ze środowiskiem leśnym, warunkami w nim
panującymi; strukturą lasu, wzajemnym oddziaływaniem organizmów leśnych. Mówił również o
pracy leśników, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia związane z hodowlą i ochroną lasu.
Po tej nietypowej lekcji przyrody
wszyscy uczestnicy zasiedli wokół
ogniska z kiełbaskami.
Również gimnazjaliści skorzystali z okazji urozmaicenia

informatyki
przygotowały
prezentację
multimedialną
na temat Irlandii. Uczniowie
mogli dowiedzieć się jakie
są symbole Irlandii, kim był
święty Partyk, a także zobaczyć
zdjęcia z obchodów tego święta
w różnych krajach. Prezentacja
zawierała krótkie ﬁlmiki przedstawiajace taniec irlandzki oraz
zieloną paradę Irlandczyków
na ulicach Dublinia. Następnie uczniowie odpowiadali na
pytania dotyczące prezentacji
przygotowane przez uczennice

klasy VIb: Magdalenę Górkę i
Klaudię Mazurek. Dobra odpowiedź na pytanie gwarantowała
nagrodę (książkę, długopis,
lub koniczynkę). Uczniowie,
którym nie udało się zdobyć
nagrody w quizie a przebrali
się tego dnia na zielono mogli
liczyć na słodką niespodziankę.
Na koniec spotkania uczniowie klasy VIb wraz z nauczycielką religii p. Dorotą Kaszubą
zaśpiewali popularną irlandzką
piosenkę, a widownia wraz z
nimi śpiewała refren utworu.

sobie zajęć szkolnych. 6 czerwca
uczniowie klasy IB wraz z wychowawczynią p. Grażyną Cichowlas
i jedną z mam p. Ewą Sadowską
udali się autobusem do Jedlińska.
Głównym celem wycieczki było
poznanie instytucji gminnych.
Jednak pierwsze kroki uczniowie
skierowali do kościoła, gdzie mieli
szczęście spotkać ks. Proboszcza
Henryka Ćwieka, który w bardzo
interesujący sposób przekazał im
historię powstania i renowacji
świątyni. To miłe spotkanie zapoczątkowało kilka kolejnych przyjaznych przyjęć ze strony osób
reprezentujących poszczególne
instytucje. Pani Bożena Starzyńska dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej opowiedziała uczniom
jakie są zasady funkcjonowania
placówki. W komisariacie Policji
młodzież poznała tajniki pracy
policjantów. Po Urzędzie Gminy
oprowadziła grupę p. Ewa Koper.
Zaprowadziła uczniów do gabinetu skarbnika gminy p. Ilony
Starzyńskiej, a pokazując salę ślubów przybliżyła strukturę i zakres
działania Urzędu. Dzięki zgodzie
sekretarza gminy p. Włodzimierza Dłużewskiego młodzież miała
wyjątkową okazję obserwować
przez chwilę prace Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który zebrał się w sali konferencyjnej w ramach ćwiczeń z
zakresu obrony cywilnej. Część
rekreacyjną wycieczki zawdzięczają uczniowie dyrektor GCKiKF
p. Agnieszce Gryzek, która udostępniła im boiska do gry w piłkę
nożną i tenisa ziemnego, a także
miejsce przy stole pingpongowym. Uczniowie uczestniczący w
wycieczce i ich opiekunowie dziękują bardzo wszystkim, którzy tak
serdecznie ich przyjmowali, za
gościnność i poświęcony czas.
Zespół redakcyjny w składzie: Justyna Sadowska, Milena
Gazda, Agata Pawluczyk,
Małgorzata Zegarek, Anna Maj-Imiołek, Marta Piasek, Elżbieta
Bińkowska, Grażyna Cichowlas
Podczas przerwy lekcyjnej
uczennica klasy Vb Klaudia
Plewińska i uczennica klasy
VIa Katarzyna Karaś ozdabiały
specjalnymi farbkami twarze
uczniów. Tego dnia było sympatycznie i zielono. Uczniowie
poznali wiele ciekawych aspektów kultury irlandzkiej, co przybliżyło im w pewien sposób ten
kraj i ludzi.
20 marca 2013r. uczniowie
szkoły podstawowej brali udział
II edycja Międzyszkolnego
Konkursu Języka Angielskiego

▶

dla klas V: ?English Five?. Zwyciężczynią konkursu została
nasza uczennica Magdalena
Tatar uzyskując 101 punktów
oraz III miejsce zajęła Wiktoria
Pietrzyk uzyskując 94. Do konkursu uczniów przygotowała p.
Aleksandra Garbarczyk nauczycielka języka angielskiego.
Uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym
na „Najpiękniejszą kartkę wielkanocną”. Celem konkursu było
kultywowanie tradycji Świąt
Wielkiej Nocy oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień
plastycznych oraz aktywności
twórczej. Wszystkie prace były
bardzo ciekawe i kolorowe, a
oceniono je w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III
oraz klasy IV-VI. Wyłonienie zwycięzcy było niezwykle
trudnym zadaniem. Spośród
wszystkich uczestników konkursu nagrodzono
8 osób: Wiktoria Rybska, Kacper Górka, Angelika Bartosiak,
Piotr Fijołek, Karolina Płowiec,
Karolina Bączkowska, Piotr
Ślarzynski, Magdalena Górka.
Organizatorami konkursu byli
opiekunowie świetlicy szkolnej:
pani Ewa Woźniak-Krawczyk

i pan Jerzy Faliński. Konkurs
rozstrzygnięto 26 marca. Prace
można było oglądać w świetlicy szkolnej na tablicach korkowych. Zwycięzcy otrzymali
nagrody w postaci słodyczy
oraz pamiątkowe dyplomy.
Tegoroczną Wiosnę Literacką
zainaugurowała 13 kwietnia
wyjątkowa wystawa, prezentująca dorobek współczesnych
radomskich twórców. „Format maksymalny A4” to piąta
odsłona wystawy zbiorowej. Na
wystawie możemy zobaczyć niemalże 100 prac, wśród których
znajdziemy zarówno obrazy,
rysunki, rzeźby, jak i fotograﬁe.
Tym co łączy wszystkie prace,
jest tytułowy format maksymalnie A4. Pierwsza towarzyska
wystawa w bibliotece odbyła się
2008 roku. Przy kolejnych wernisażach mamy okazję oglądać
coraz większą ilość prac plastyków z Radomia. W tegorocznej
odsłonie wzięło udział aż 56
artystów, wśród których była po
raz kolejny pani Ewa Woźniak-Krawczyk nauczyciel plastyki
w Zespole Szkół Publicznych
im. Witolda Gombrowicza we
Wsoli. Wystawa będzie czynna
do 8 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w sali 36.

Dnia 4 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3
im. Jana Długosza w Radomiu
odbył się Regionalny Konkurs
Języka Angielskiego „Teddy”
organizowany przy współpracy
Mazowieckiego
Samorządowego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Radomiu. Do
ﬁnału Regionalnego Konkursu
Języka Angielskiego, który
obejmował etap pisemny oraz
prezentację własnej osoby
w języku angielskim, został
zakwaliﬁkowany podopieczny
p. Aleksandry Garbarczyk Filip
Stefanowicz z klasy 3 b szkoły
podstawowej . Finał odbył się
w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Radomiu. Uczeń
uzyskując wysoką ilość punktów otrzymał wyróżnienie oraz
nagrody.
Dnia 5 kwietnia 2013 roku
odbył się ﬁnał III Edycji Konkursu GraﬁkiKomputerowejpt.:
„Moje inspiracje twórczością
Jacka Malczewskiego” zorganizowanego przez Zespół Szkół
Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu
pod patronatem Prezydenta
Miasta Radomia. Uczennica
gimnazjum klasy III B została
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Sportowa wiosna bogata w wydarzenia z udziałem sportowców naszej
gminy: sztafeta gimnazjum w Jedlińsku najlepsza w kraju, Anna Rędzia
w ﬁnałach piłkarskich mistrzostw Europy do lat 17, Filip Wójcik pnie się
w górę w klasyﬁkacji generalnej w wyścigach gokartów Pucharu ROK
CUP Poland, juniorzy GKS po raz pierwszy wygrali ligę radomską,
świetne występy młodzieży na arenach XV MIMS.
Historyczny sukces
Łódź była gospodarzem ogólnopolskich mistrzostw szkół
w biegach rozstawnych Vena
Sport Festival. Uczniowie rywalizowali w sztafetach 4x100m i
w sztafecie szwedzkiej (100 +
200 + 300 + 400 m.)
W
zawodach
wystąpili
mistrzowie wszystkich województw. W kategorii dziewcząt
szkół gimnazjalnych Mazow-

sze było reprezentowane przez
dwie sztafety z Jedlińska.
Olbrzymi sukces odniosła sztafeta 4x100m, która w
ﬁnale wywalczyła złoty medal.
Dziewczyny wygrały pierwszą
serię eliminacyjną z czasem
50,65 sek, poprawiając swoje
najlepsze osiągnięcie o 0,23 sek.
Do ﬁnału, w którym wystąpiło
osiem najlepszych szkół, awansowały z trzecim czasem.

Złota sztafeta gimanzjum z Jedlińska. Od prawej: Ewelina Kucharska,
Katarzyna Szczęsna, Paulina Paluch, Justyna Paluch wraz z nauczycielem Krystianem Kilarem.

Finał był popisem jedlińszczanek, które wygrały zdecydowanie z czasem 50,09 sek.
Wśród pokonanych szkoły
sportowe nr 47 z Krakowa, nr 2
z Lubina, nr 12 ze Szczecina, nr
9 z Rudy Śląskiej i nr 1 z Łodzi.
To jedno z największych
sportowych osiągnięć młodzieży z jedlińskiego gimnazjum. W sztafecie szwedzkiej
Beata Gizicka, Klaudia Wlazła,
Aleksandra Syta i Weronika
Wiosna zdołały wyprzedzić
trzy zespoły zajmując ostatecznie 17 miejsce.
Sztafeta przełajowa
czwarta w kraju.
Dwa miesiące wcześniej,
wymieniona czwórka złotych
medalistek oraz Emilia Słomka,
Sylwia Jóźwik, Magda Gniadek
i Klaudia Bień reprezentowały
Mazowsze w ﬁnale ogólnopolskim sztafet przełajowych.
Zawody odbyły się w formie
biegu ulicznego w centrum
Łodzi na ulicy Piotrkowskiej.
Zespoły miały do pokonania
dystans 8 x 700m. Zaledwie
pięć sekund zabrakło naszej
sztafecie do wywalczenia miejsca na podium. – Szkoda, że
nie wyjechałyśmy w optymalnym składzie, bo medal był na

jego ﬁnalistką. Opiekunem była
pani Teresa Rybska- nauczycielka informatyki.
8 kwietnia 2013r. w Teatrze
Powszechnym w Radomiu
odbył się VI Międzygimnazjalny Festiwal Poezji Angielskiej pod patronatem Pana
Ryszarda Fałka, wiceprezydenta
Radomia. Zwycięzcą konkursu
został Karol Kołodziejski,
uczeń Publicznego Gimnazjum we Wsoli, który wykazał
się perfekcyjną znajomością
angielskiej wymowy oraz niezwykle ekspresyjną interpretacją wybranego utworu. Zdaniem jury, Karol był bezkonkurencyjny. W nagrodę uczeń
pojedzie na dziewięciodniowy
kurs językowy do Londynu,
ufundowany przez warszawskie biuro podróży ATAS. Do
konkursu przygotowywała go
nauczycielka języka angielskiego, p.Beata Rucikowska.
Ponadto, jedno z dwóch wyróżnień w tym konkursie otrzymała Aleksandra Gozdur, też
uczennica Gimnazjum, przygotowywana przez nauczycielkę
języka angielskiego, p.Annę
Falińską.
Dorota Jędrasiewicz

wyciągnięcie ręki. W ubiegłym
roku byłyśmy trzecie, ale i drużyna była sporo silniejsza. Nie
sądziłyśmy, że możemy włączyć
się do walki o podium – mówiła
kapitan sztafety Justyna Paluch.
Dodajmy, że do piątej zmiany
jedlińszczanki prowadziły bieg.
Później na prowadzenie wyszło
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, którego
nie oddało do mety. Na drugim
miejscu Gimnazjum Sportowe
w Dąbrowie Górniczej. Trzecią lokatę, po zażartej walce
na ostatniej zmianie z Jedlińskiem, zajęło gimnazjum Nr 1 z
Redy. Sztafeta gimnazjalistów z
Jedlińska zajęła trzynaste miejsce .
Do Szwajcarii
po medal
Anna Rędzia znakomicie
rozwija swój talent. Przypomnijmy, że była uczennicą
szkoły w Zawadach Starych
i wychowanką klubu Zamłynie
Radom. Żeńską drużynę piłki
nożnej gimnazjum w Jedlińsku
dwukrotnie poprowadziła do
zdobycia srebrnych medali w
wojewódzkich ﬁnałach igrzysk
młodzieży szkolnej. Aktualnie
jest uczennicą Liceum Sportowego w Radomiu i reprezentuje barwy pierwszoligowej
Czwórki Radom. Od kilku lat
powoływana do reprezentacji
Polski kobiet w kategoriach do
lat 15 i 17. Wspólnie z zespołem odniosła największy sukces
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przewagi nad ekipami Siedlec pierwsze i dwa trzecie miejsca,
i Płocka. Tym samym, obro- trzykrotnie stanęli na podium
niły tytuł mistrzyń Mazowsza Supremację na Mazowszu
wywalczony rok wcześniej. W potwierdziły dziewczęta z gimkategorii dziewcząt szkół pod- nazjum, które tydzień wcześniej
stawowych srebrne medale tryumfowały w ﬁnale sztafet.
„wybiegały” podopieczne Aliny Ich szkolni koledzy uplasowali
i Dariusza Cielniaków. Uległy się na trzecim miejscu. Brązowe
one jedynie ekipie PSP Nr 365 medale wywalczyli chłopcy z
z Warszawy tocząc do ostat- jedlińskiej podstawówki. Na
niej zmiany zaciętą walkę. Na czwartym miejscu dziewczęta z
trzecim miejscu uplasowali się tej samej placówki. Piąta lokata
prowadzeni przez Radosława dla gimnazjalistów ze Wsoli.
Oﬁarę gimnazjaliści z Jedlińska, Indywidualnie jedyny medal
którzy także powtórzyli ubie- zdobyła Katarzyna Szczęsna z
głoroczny wynik. Złoto dla PG Jedlińska. W gronie gimnazja6 z Siedlec, srebro wywalczyli listek, w roczniku 1998, była
reprezentanci PG 35 Warszawa. druga. W tym samym biegu jej
Anna Rędzia (przy piłce) (Fot. Marcin Kucewicz / Agencja Gazeta sport.pl)
W ﬁnale pobiegły także uczen- koleżanki Ewelina Kucharska i
w polskiej kobiecej piłce noż- zwycięstwo szkoła otrzymała nice ze szkoły podstawowej w Paulina Paluch zajęły odpowiednej. Awansowała do ﬁnałowej Puchar Ministra Sportu i Tury- Zawadach Starych, które zajęły nio czwarte i szóste miejsce. W
czwórki mistrzostw Europy do styki. Młodych biegaczy czeka 13 miejsce.
gronie najmłodszych chłopców
lat 17, który odbędą się w szwaj- jeszcze wycieczka na jedną z precarskim Nyonie. Wystąpią tam stiżowych imprez sportowych.
drużyny Hiszpanii i Szwecji Indywidualnie biegi w swoich
oraz Belgii, która będzie prze- kategoriach wiekowych wygrali
Katarzyna Szczęsna i Łukasz
Krawczyk. Na trzecim miejscu
Ewelina Kucharska, czwarta
była Ola Syta, piąte miejsca zajmowali Klaudia Bień, Paulina
Paluch i Bartłomiej Kowalczyk,
szóste Emilia Słomka.
Cztery medale na
rozpoczęcie XV MIMS
Wojewódzka inauguracja XV
Mazowieckich Igrzysk MłoFilip na torze w Gostyniu
dzieży Szkolnej miała miejsce
fot. www.ﬁlipwojcik.pl
w Podgórzu k/Wyszogrodu. Po
ciwnikiem Polek w półﬁnale. W uroczystym otwarciu, z zacho- Sztafety przełajowe gimnazjum w Jedlińsku przed dekoracją.
drużynie jest jedyną reprezen- waniem ceremoniału olimpijtantką Mazowsza. Dodajmy, że skiego, odbyła się sportowa
Ponownie czterokrotnie
(rocznik 2001) na czwartym
Rędzia wystąpiła we wszystkich część, którą stanowiła rywalizana podium.
miejscu przybiegł Bartosz Pluta
cja w sztafetowych biegach przemeczach eliminacyjnych.
W Kamionie koło Socha- ze Wsoli. Wśród najstarszych
łajowych na dystansie 10x800m czewa, z udziałem około 900 chłopców (rocznik 1997) Łukasz
W generalnej coraz wyżej
Filip Wójcik, uczeń szkoły dla dziewcząt i chłopców szkół uczniów, ścigali się biegacze Krawczyk z Jedlińska minął linię
we Wsoli nadal jest w bardzo podstawowych oraz gimnazja- przełajowi w rywalizacji indywi- mety jako piąty.
dobrej formie. Młody kierowca listek. Chłopcy z gimnazjów dualnej i drużynowej w kategoTartanu nie mają dystans o rii szkól podstawowych i gimnaw bieżącym sezonie reprezentuje musieli pokonać
ale wygrywają
Moto Klub Radom i rywalizuje 200 m dłuższy. Nasze drużyny, zjalnych. W ﬁnałach liczną grupę
W ﬁnałach lekkoatletycznych
w Pucharze ROK CUP Poland reprezentujące rejon radomski, stanowili reprezentanci szkół XV MIMS w Płocku wystąpiły
w klasie Junior ROK 125. Po zdobyły trzy medale. Świetnie naszej gminy. Zaprezentowali reprezentantki 125 gimnazjów z
nie w pełni udanych pierw- zaprezentowały się dziewczęta się oni bardzo dobrze. Ucznio- Mazowsza. Dziewczęta z Jedlińszych dwóch seriach pucharu, z gimnazjum, które od startu wie z Jedlińska w rywalizacji ska, gromadząc 58 pkt zdecydorozgrywanych na torach w do mety przewodziły stawce drużynowej, zajmując jedno wanie zwyciężyły w klasyﬁkacji
Gostyniu i Bydgoszczy, mając i wygrały mając około 120m
drużynowej. Na kolejnych miejkłopoty sprzętowe, zajmował w
scach Gimnazjum Sportowe Nr
klasyﬁkacji generalnej siódmą
79 z warszawskich Bielan – 40
lokatę. W trzeciej serii wyścipkt i PG Nr 1 z Płocka – 34 pkt.
gów rozgrywanych na obiektach
Znakomicie zaprezentowały się
Automobilklubu Radomskiego
sztafety sprinterskie Jedlińska
zaprezentował się już znako4 x100 m, które wywalczyły
micie zajmując w „generalce”
złote medale zarówno w kategotrzecie miejsce. Kolejne starty
rii rocznika 1997 jak i 1998/99.
przed nim i życzymy Filipowi
Wyczyn dziewcząt jest szczeskutecznej, bezawaryjnej jazdy.
gólny, bo podwójne zwycięstwo
zostało wywalczone na obiekcie
Puchar ministra
z bieżnią tartanową, którego w
dla Jedlińska
Jedlińsku nie ma. Dysponują
W XXI Europejskich Biegach
nim natomiast szkoły miejskie,
Młodych Olimpijczyków biew których funkcjonują klasy
gacze z gimnazjum w Jedlińsku
sportowe i korzystają z tego typu
ponownie okazali się najlepsi,
obiektów na co dzień.
zdecydowanie zwyciężając w
W piętnastoletniej historii
klasyﬁkacji drużynowej. Za Ekipa gimnazjum w Jedlińsku w trakcie otwarcia XXI EBMO w Bielicach
startów w igrzyskach dziew-
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ciech Dobrowolski, Mateusz
Kowalik, Karol Jabłoński, Piotr
Trojanowski wykorzystali szansę
i byli o krok od sprawienia dużej
niespodzianki. Awansowali do
strefy medalowej, a walkę o ﬁnał
przegrali dopiero w dodatkowej
serii rzutów karnych.

Finały XV MIMS w LA - Płock. Sztafeta 4x100m - zmiana Weroniki
Wiosny z Pauliną Paluch (na pierwszym planie).

czętom z Jedlińska dwukrotnie udało się wygrać sztafetę
sprinterską, ale po raz pierwszy
na jednych zawodach wygrały
obie sztafety. Do dwóch złotych medali w sztafetach kolejny
dołożyła Justyna Paluch zwyciężając w biegu na 200 m w czasie 27,53s. Jej młodsza siostra
została srebrną medalistką na
dystansie 300m, który pokonała w 43,92 s. Ostatni krążek,
tym razem brązowy, to zasługa
Katarzyny Szczęsnej, zdobyty
na dystansie 600 m. – 1,45,69
min. Złote medalistki w sztafetach pobiegły w składach:
rocznik 1997 – J. Paluch, Beata
Gizicka, Aleksandra Syta, Klaudia Wlazła - czas 51,87 s, natomiast mistrzynie Mazowsza
z roczników 1998/99 to P.
Paluch, K. Szczęsna, Ewelina
Kucharska, Weronika Wiosna
- czas 53,07s. Wyróżnić należy
także Martę Śpiewak – czwarta
w pchnięciu kulą 9,99 m i Olę
Syta – szósta na 400 m – 64,67
s. Jedyny medal męskiej ekipy
Jedlińska wywalczyła sztafeta
4x 100 m (1997) w składzie
Łukasz Krawczyk, Grzegorz
Skowroński, Brajan Plewiński,
Jakub Walczak, która zajęła drugie miejsce z czasem 46,86 sek.
Piąty był Jakub Walczak w skoku

w dal -5,80, siódmy Łukasz
Krawczyk na 1500m -4,43,89
min., ósmy Wojciech Dobrowolski w pchnięciu kulą 11,80.
Drużynowo chłopcy zajęli
siódme miejsce.
W czwórboju
i unihokeju- czwarte
Dziewczęta ze szkoły podstawowej w Jedlińsku, Ala Warda,
Zuzia Jakubowska, Iza Górka,
Julia Stompór, Natalia Kacprzak,
Ada Stanikowska po zwycięstwie w eliminacjach międzypowiatowych, walczyły w eliminacjach wojewódzkich w Pruszkowie o prawo startu w krajowym
ﬁnale czwórboju lekkoatletycznego, którego gospodarzem
był Radom. Rywalki okazały
się jednak mocniejsze. Nasze
uczennice uplasowały się na
czwartym miejscu. Także zajęciem czwartego miejsca mogą
pochwalić się unihokeiści z gimnazjum w Jedlińsku. Po rezygnacji ze startu w ﬁnale szkoły
ze Stromca, prawo występu w tej
imprezie przysługiwało trzeciej
drużynie eliminacji międzypowiatowych, którą była ekipa PG
Jedlińsk. Łukasz Krawczyk, Brajan Plewiński, Jakub Walczak,
Grzegorz Skowroński, Adrian
Jurczak, Marcin Gniadek, Woj-

Medaliści XV MIMS ze szkoły podstawowej w Jedlińsku
Wiktoria Łobodzin, Monika Kapusta, Weronika Wąsik, Ada Stanikowska, Zuzia Jakubowska,, Ala Warda, Julia Stompór, Kinga Bartosiak, Iza Górka, Natalia Kacprzak, Anna
Religa oraz Jarek Kucharski, Paweł Flis , Maciej Jabłoński, Paweł Krawczyk

W nagrodę
ﬁnał „czwartków”
Magdalena Śpiewak, uczennica szkoły podstawowej w
Ludwikowe, zwyciężyła w regionalnym cyklu „czwartków lekkoatletycznych. W całej edycji
wygrała czterokrotnie, dwukrotnie była druga na dystansie 60 m. Dzięki temu, reprezentowała region radomski w
ﬁnale ogólnopolskim w Łodzi.
Wśród 67 dziewcząt zajęła 19

trampkarze, kończąc rozgrywki
rocznika 1999 na trzecim miejscu za zespołami Centrum
Radom I Juniora Radom. Młodzicy - rocznik 2001, którzy do
rozgrywek przystąpili dopiero w
drugiej rundzie, także mają
przerwę w rozgrywkach do
przyszłego sezonu.
Pozostały jeszcze derby
Nasze drużyny seniorów
w rundzie wiosennej w klasie
A grają zgodnie z ich planami
i co ważne, w miarę skutecznie.
Przed ostatnią kolejką zapadły decydujące rozstrzygnięcia.
Awansował KS Promna, ligę
opuszczą Tęcza Augustów, GKS
Chynów i rezerwy Mazowsza
Grójec. Piłkarze Orła Jedlanka
plasują się na ósmym miejscu.
Zgromadzili 40 pkt. W ostatnim
rozegranym spotkaniu wygrali

Drużyna juniorów GKS Jedlińsk.
Od lewej stoją: Adrian Kocon, Jakub Król, Adrian Jurczak, Jakub Walczak, Dominik Zbróg, Michał Golus, Damian Durak. Dolny szereg: Dawid
Szymański, Kacper Sokalski, Dominik Wawrzyński, Mateusz Świniarski,
Paweł Szczurowski, Rafał Paluch. Na zdjęciu brak: Szymona Podymniaka,
Arkadiusza Dobrowolskiego, Bartłomieja Oﬁary.

lokatę, poprawiając swój rekord
życiowy
Tworzą historię GKS
O dużym sukcesie mogą
mówić szkoleniowcy piłkarskich drużyn młodzieżowych
Gminnego Klubu Sportowego
w Jedlińsku. Na szczególne
wyróżnienie zasługuje postawa
juniorów – rocznik 1996. W
rozgrywkach radomskiej ligi
juniorów wygrali swoją grupę z
dorobkiem 37 pkt, mając 4 pkt
przewagi nad Skaryszewianką.
Dzięki temu, uzyskali prawo gry
w meczu barażowym o awans
do ligi mazowieckiej ze zwycięzcą drugiej grupy, którym
okazała się Pilica Białobrzegi.
W pierwszym spotkaniu na
terenie rywala GKS nieznacznie
przegrał 2:3. Była zatem duża
szansa na odrobienie strat na
swoim boisku i zwycięstwo w
dwumeczu. Niestety, w rewanżu
Pilica też okazała się lepsza,
wygrywając 4:3. Zabrakło trochę skuteczności, zimnej krwi i
szczęścia. Mimo to, tegoroczny
wynik podopiecznych Łukasza
Kurka należy uznać za najlepsze
osiągnięcie w młodzieżowej piłce
w historii klubu. Nieźle wypadli

na wyjeździe w Grójcu 4:1
i w ten sposób pogrążyli drużynę gospodarzy, jednocześnie
poprawiając własny stosunek
bramkowy na +3. W sezonie
wygrali 11 spotkań, siedem
zremisowali i 11 razy schodzili
z boiska pokonani. Kibiców cieszy postawa GKS Jedlińsk , który
po rundzie jesiennej plasował
się na przedostatnim miejscu.
Aktualnie zajmuje 11 lokatę
i zgromadził 35 pkt (22 pkt na
wiosnę). Dorobek sezonu to 10
wygranych, 14 porażek i 5 remisów. W ostatniej kolejce nasze
zespoły zmierzą się ze sobą bezpośrednio na boisku w Jedlance.
Z pewnością będzie to ciekawy
mecz o palmę pierwszeństwa w
gminie. Jesienią wygrali piłkarze Orła. Czy ponownie okażą
się lepsi? Przekonamy się o tym
w najbliższą niedzielę.
Walczący o powrót w szeregi
A klasy piłkarze Strażaka Wielogóra będą musieli te zamiary
przełożyć na kolejny sezon.
Porażka 0:6 z przedostatnim
zespołem z Lesznowoli praktycznie przekreśliła szanse awansu.
Strata 4 punktów do Potworowa
i rezerw Pilicy Białobrzegi jest
nie do odrobienia.
Krystian Kilar
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SOBÓTKA 2013

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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