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Drodzy Państwo
Zbliżający się koniec roku to
najlepszy czas na podsumowania i formułowanie planów na
przyszłość. Pozwolą więc Państwo, że i ja złożę przed Wami
krótkie sprawozdanie.
W mijającym roku intensywnie pracowaliśmy nad
realizacją wielu projektów. Nie
sposób wymienić tu wszystkich, więc wspomnę jedynie
o kilku najważniejszych. Niewątpliwie największym z nich
jest rozpoczęta budowa cen-

trum zdrowia w Jedlińsku, której ukończenie
planowanie jest w drugiej
połowie przyszłego roku.
Łączna wartość tej inwestycji to ponad 4,5 mln
zł. Mieszkańcy Piaseczna
mogą od kilku miesięcy
korzystać z oddanej do
użytku sieci kanalizacyjnej. Dwie inne inwestycje – sala gimnastyczna
w Jedlance oraz świetlica
w Mokrosęku zostały oddane
do użytku w pierwszej połowie tego roku. Najbardziej
rzucającymi się w oczy
projektami są niewątpliwie drogi – w minionym
roku przebudowano prawie
7
km
dróg
gminnych
w: Bierwcach, Jankowicach,
Jedlance, Jedlińsku, Obózku,
Nowych Zawadach, Wsoli i
Wielogórze. Sieć wodociągowa
w naszej gminie jest sukcesywnie rozbudowywana i moder-

nizowana. W ramach tego
zadania rozpoczęte zostały:
budowa instalacji w Marcelowie i Józefówku oraz połącznie
sieci wodociągowej Kruszyny
z Bierwcami, dzięki czemu
cały teren naszej gminy będzie
zwodociągowany. Natomiast
zakończona jest już rozbudowa stacji uzdatniania wody
we Wsoli, a trwająca jeszcze
budowa instalacji w Mokrosęku znacząco poprawi jakość
zaopatrzenia
mieszkańców
w wodę. Niemniej zachodzi
pilna potrzeba modernizacji
ponad 50-letniej stacji uzdatniania w Jedlińsku. Niedawno
także OSP w Jedlińsku wzbogaciła się o nowy wóz ratowniczo-gaśniczy, który zapewni
szybkość i skuteczność akcji
strażaków.
Łączna wartość inwestycji
w 2013 r. wyniosła ponad 11
mln zł. W przyszłym roku
kwota ta planowana jest na

jeszcze wyższym poziomie.
Mijający rok przyniósł także
przykre wydarzenie – majowa
nawałnica z gradobiciem spowodowała licznie zniszczenia
w uprawach oraz budynkach
mieszkalnych i gospodarczych.
Nasze starania o rozwój
gospodarczy, społeczny i kulturalny zostały zauważone
i docenione, czego potwierdzeniem jest Certyﬁkat „Rzetelny
Samorząd” przyznany naszej
gminie w bieżącym roku. Jest
to ogromne wyróżnienie, ale
także motywacja do dalszej
wytężonej pracy.
Patrząc z satysfakcją na nasze
dokonania w tym kończącym się roku, śmiało sięgamy
w przyszłość i wyznaczamy
sobie kolejne ambitne cele,
które jesteśmy zdeterminowani realizować dla dobra
społeczności lokalnej.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPANIAŁE CHOINKI
Państwu Joannie i Ryszardowi Wieczorek z Radomia za choinkę do Jedlińska.
Państwu Jadwidze i Stefanowi Chodowicz za choinkę do Wsoli.
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

listopada 2013 roku
miały miejsce obchody
upamiętniające
odzyskanie
przez Polskę niepodległości.
Udział w nich wzięli: Wójt
Gminy Jedlińsk Wojciech Walczak, z-ca Wójta Włodzimierz
Dłużewski, radni, przedstawiciele organizacji społecznych,
młodzież szkolna i mieszkańcy. Uroczystości związane z
11 listopada to prawdziwa lek-

cja patriotyzmu oraz okazanie
szacunku tym, dzięki którym
nasza ojczyzna może cieszyć
się wolnością. Obchody rozpoczęły się od programu artystycznego wykonanego przez
uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej w Jedlińsku.
Następnie ks. Prałat Henryk
Ćwiek celebrował Mszę Świętą
w intencji Ojczyzny. Po jej
zakończeniu oﬁcjalne delega-

cje złożyły wieńce pod tablicą
poświęconą pamięci żołnierzy
AK Podobwodu Jedlińsk.
Po złożeniu wieńców nastąpił przemarsz do jedlińskiego
parku, gdzie odbyły się główne
uroczystości. Rozpoczęły się
one odegraniem hymnu państwowego. Po hymnie miały
miejsce okolicznościowe przemówienia, a następnie władze gminy, przedstawiciele

placówek oświatowych oraz
mieszkańcy gminy Jedlińsk
złożyli wieńce pod pomnikiem
poległych i pomordowanych
w latach 1939-1956.
Uroczystości zakończyły się
wiązanką utworów patriotycznych wykonanych przez orkiestrę OSP w Jedlińsku.
Anna Malinowska

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy
o udostępnienie starych zdjęć oraz dokumentów dotyczących
życia społecznego i kulturalnego związanego z gminą Jedlińsk.
Zebrane materiały zostaną wykorzystane przy tworzeniu archiwum
oraz wystawy o naszej gminie.
Zapraszamy ze zdjęciami do naszej siedziby w godzinach pracy placówki.
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Inwestycje w Gminie - 2013
ZAKOŃCZONE
Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Jedlance
Realizacja prac: 14.10.2011-27.03.2013; Wartość inwestycji: 1 753 614,20 zł
Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Mokrosęku
Realizacja prac: 21.06.2012-29.06.2013; Wartość inwestycji: 559 472,91 zł (w tym 359 137,00 zł doﬁnansowania z PROW 2007-2013)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piasecznie (4 741 m)
Realizacja prac: 2.07.2012-26.03.2013
Wartość inwestycji: 1 621 436,74 zł (w tym 988 680,00 zł doﬁnansowania z PROW 2007-2013)
Budowa wodociągu Kruszyna – Bierwce (1 043 m)
Realizacja prac: 26.09.2013-25.11.2013; Wartość inwestycji: 60 902,79 zł
Zakup kotła gazowego i wymiana starego kotła na nowy kocioł w budynku Urzędu Gminy Jedlińsk
Realizacja prac: 24.10.2013-8.11.2013; Wartość inwestycji: 43 500,00 zł
Modernizacja parkingu w Jedlińsku (5 120 m2)
Oddanie do użytkowania: 18.07.2013; Wartość inwestycji: 490 001,74 zł
Przebudowa drogi gminnej w Jankowicach (255 m)
Oddanie do użytkowania: 6.06.2013; Wartość inwestycji: 113 721,47 zł
Przebudowa drogi gminnej w Wielogórze – ul. Łąkowa cz. I (443,5 m)
Oddanie do użytkowania: 18.07.2013; Wartość inwestycji: 173 940,62 zł
Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w ZSP w Wierzchowinach oraz roboty malarskie w budynku ZSP we Wsoli.
Przebudowa drogi gminnej we Wsoli – ul. Różana (185 m) i chodników – ul. Bursztynowa (112 m)
Oddanie do użytkowania: 18.07.2013; Wartość inwestycji: 139 908,38 zł
Przebudowa dróg gminnych we Wsoli – ul. Szkolna, ul. Sportowa, ul. Słoneczna (483 m)
Oddanie do użytkowania: 7.08.2013; Wartość inwestycji: 269 799,97 zł
Odwodnienie dróg w Klwatach poprzez wykonanie rowu (327 m)
Oddanie do użytkowania: 6.09.2013; Wartość inwestycji: 28 272,09 zł
Przebudowa drogi gminnej Obózek – Bierwce (1 083 m)
Oddanie do użytkowania: 27.09.2013; Wartość inwestycji: 433 001,00 zł
Przebudowa dróg gminnych w Jedlance (1 480 m)
Oddanie do użytkowania: 20.09.2013; Wartość inwestycji: 441 592,87 zł
Przebudowa ul. Energetyków w Jedlińsku (926 m)
Oddanie do użytkowania: 12.11.2013; Wartość inwestycji: 234 671,78 zł
Przebudowa drogi gminnej w Bierwcach (890 m)
Wartość inwestycji: 425 636,72 zł
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jedlińsku
Wartość inwestycji: 639 360,00 zł

W TRAKCIE REALIZACJI
Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez rozbudowę SUW we Wsoli i budowę SUW w Mokrosęku
I etap: SUW Wsola; Realizacja prac: 18.02.2013-30.07.2013; Wartość inwestycji: 1.046.023,99 zł
II etap: SUW Mokrosęk; Realizacja prac: 1.08.2013-30.07.2014; Wartość inwestycji: 753 243,27 zł
Łączne zakładane doﬁnansowanie z PRWO 2007-2013 to 1 549 089,00 zł
Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku
Realizacja prac: 7.06.2013-25.09.2014 (stan zaawansowania robót na koniec roku – ok. 30%)
Wartość inwestycji: 4 247 549,42 zł
Budowa wodociągu Wsola – Marcelów – Józefówek (5 754 m)
Realizacja prac: 4.11.2013- 30.06.2014 (stan zaawansowania robót na koniec roku – ok. 30%)
Wartość inwestycji: 270 000,04 zł
Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na gazową na gaz płynny w PSP w Ludwikowie
Realizacja prac: 25.11.2013-20.12.2013; Wartość inwestycji: 163 395,84 zł
Instalacja systemu monitoringu wizyjnego w Ośrodku Zdrowia we Wsoli
Realizacja prac: 2.12.2013-27.12.2013; Wartość inwestycji: 27 365,04 zł
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu
Umowa z wykonawcą została rozwiązana w wyniku nie wywiązywania się wykonawcy z obowiązków.
Planowany termin kolejnego przetargu – wiosna 2014 r.

Zdjęcia z wybranych inwestycji można zobaczyć na str 8-9 lub na stronie internetowej www.jedlinsk.pl
w zakładce INWESTYCJE, gdzie można śledzić na bieżąco postępy poszczególnych prac.
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Z prac Rady Gminy
Przewodniczący Rady Waldemar Sulisz zwołał sesje Rady
na 30 września i 14 listopada
2013 r.
Rada podjęła uchwały w sprawie:
30 września
Nr XXV/28/2013 wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2013 r.
Nr XXV/29/2013 Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy
Jedlińsk na lata 2013-2016,
Nr XXV/30/2013 przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
Nr XXV/31/2013 regulaminu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.
14 listopada
Nr XXVI/32/2013 wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2013 r.
Nr XXVI/33/2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jedlińsk na lata 2013-2016,
Nr XXVI/34/2013 obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na
2014 r.
Nr XXVI/35/2013 określenia
wysokości stawek podatku od
środków transportowych na
2014 r.
Nr XXVI/36/2013 uchwale-

W

nia Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.
Nr XXVI/37/2013 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców
korzystających z wodociągów
wiejskich na terenie gminy
Jedlińsk,
Nr XXVI/38/2013 zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Wójt wydał zarządzenia w
sprawie:
- powołania Komisji Przetargowej na „Dostawę gazu propan do
szkół z terenu gminy Jedlińsk”,
- powołania Komisji Przetargowej na budowę wodociągu
Wsola-Marcelów-Józefówek,
-nabycia nieruchomości na
rzecz Gminy Jedlińsk,
- powołania Komisji do odbioru
zadania inwestycyjnego Modernizacji – przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Nowe Zawady,
- powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu ze służby przygotowawczej,
- ogłoszenia I przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości
gruntowych
położonych w Ludwikowie,
Mokrosęku, Woli Gutowskiej
i Lisowie,
- powołania Komisji Przetargowej na przebudowę istniejącej

kotłowni węglowej na gazową
na gaz płynny w PSP w Ludwikowie gmina Jedlińsk,
-powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej do rozpatrywania
wniosków o pomoc materialną
o charakterze socjalnym dla
uczniów szkół i słuchaczy kolegiów,
- przeznaczenia do oddania w
najem na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Jedlińsk,
- przedłożenia projektu uchwały
budżetowej na 2014 r. oraz projektu uchwały
o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2019,
- wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Mazowieckiego w Warszawie
z dnia 17.10.2013 r. –znak
sprawy LEX-R. 4131.46.2013
FW,
- powołania Komisji Przetargowej
na Dostawę węgla kamiennego
do ZSP we Wsoli na 2014 r.
- powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela
mianowanego,
- powołania Komisji do odbioru
zadania inwestycyjnego pn.
Budowa wodociągu Kruszyna-Bierwce,
-powołania Komisji Przetargowej na Dostawę oleju napędowego w 2014 r.
-zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy

w Jedlińsku,
- ustalenia normy zużycia
paliwa dla samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP działających na terenie gminy oraz
ustalenia norm zużycia urządzeń
ratowniczo-gaśniczych
znajdujących się w OSP na terenie gminy,
- powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie
przetargu
nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy
Jedlińsk, oraz cztery zarządzenia
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2013 r.
Stałe Komisje Rady pracują
nad opinią projektu uchwały
budżetowej na 2014 r. i zapoznają się z Wieloletnią Prognozą
Finansową Gminy Jedlińsk
na lata 2014-2019. Zgodnie
z ustawą o ﬁnansach publicznych dokumenty te Wójt Gminy
przygotował Radzie Gminy
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Przewodniczący Rady i Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Sportu zaprosili Dyrektorów
Szkół z terenu Gminy Jedlińsk.
Omawiane były sprawy związane z działalnością placówek
oświatowych.
Kolejna sesja Rady Gminy
planowana jest pod koniec
grudnia br.

ZBIÓRKA AZBESTU Z TERENU GMINY

październiku w naszej
Gminie odbyła się
zbiórka azbestu z pokryć dachowych domów i budynków gospodarczych, które to podczas gradobicia i deszczu nawalnego w dniu
20 maja 2013 zostały zniszczone.

Mieszkańcy gminy zgłaszali
zdjęty i składowany na swoich
posesjach azbest do końca lipca
br. Przetarg na zbiórkę azbestu
z terenu Naszej Gminy wygrała
ﬁrma OPTIMA Recykling Sp. z
o.o. z Szydłowca. W ciągu mie-

siąca zostało zebrane ponad 600
ton azbestu, co dało ponad 36
tysięcy metrów kwadratowych
z 219 posesji. Największe ilości
zostały zebrane w miejscowościach: Wierzchowiny, Bierwce,
Kruszyna oraz Jeziorno, które

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że

zostały w czasie gradobicia najpoważniej zniszczone. Fundusze
na ten cel Urząd Gminy pozyskał w części z budżetu Powiatu
Radomskiego jak również ze
środków własnych.
Krzysztof Wojtachnio

Działając na podstawie art. 24 ust 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
( Dz. U. z 2006r. Nr. 123 poz.858 z póź. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku ogłasza „Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę”
zatwierdzoną Uchwałą nr XXVI/37/2013 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 14 listopada 2013r. oraz „Taryfę za zbiorowe odprowadzenie ścieków”
zatwierdzoną Uchwałą nr XXVI/38/2013 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 14 listopada 2013r. na okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
- Grupa 1 -dla wszystkich odbiorców: 2,09 zł za 1m³ (cena netto nie zawiera podatku vat).
- stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę: 1,00 zł/m-c (cena netto nie zawiera podatku vat).
2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
- Grupa 1 -ścieki bytowe z kanalizacji 2,90 zł /m³ (cena netto nie zawiera podatku vat.)
- Grupa 2 -ścieki dowożone 4, 85 zł/m³ (cena netto nie zawiera podatku vat.)
- Grupa 3-ścieki przemysłowe 9,78 zł/m³ (cena netto nie zawiera podatku vat.)
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Jubileusz 65-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej
To już 65-lat istnienia i działalności GBP w Jedlińsku.
65-lat wspierania czytelnictwa
i życia kulturalnego na terenie
naszej gminy.
23 października 2013 odbyła
się uroczystość jubileuszowa z
udziałem przedstawicieli władz
gminnych i zaproszonych gości.
Obchody jubileuszu 65-lecia
rozpoczęły się spotkaniem z
autorem książek „Iłża zapamiętana”, „Połowa mężczyzny’
– Jerzym Madejskim.
Znaczącym punktem spotkania jubileuszowego było przedstawienie historii placówki przez
dyrektora GBP w Jedlińsku.
Z okazji 65-lecia GBP Przewodniczący Rady Gminy, Wójt
Gminy oraz GBP ufundowali dla
czytelników nagrody książkowe.
Nagrodę Przewodniczącego

Rady Gminy – Waldemara
Sulisza otrzymał Zbigniew Gut.
Nagrodę Wójta Gminy Jedlińsk
– Wojciecha Walczaka otrzymała Barbara Kucharczyk.
Nagrodzeni czytelnicy przez
GBP: Irena Grzyb, Renata Kubaszewska, Barbara Makulska,
Kazimiera Paszkiewicz, Bogumiła Płużycka, Elżbieta Wieczorek, Hubert Wójcik.
Na ręce dyrektora- życzenia,
gratulacje i podziękowania złożyły Władze Gminy Jedlińsk
oraz Dyrektor MBP w Radomiu
Anna Skubisz-Szymanowska.
Na zakończenie spotkania
wszyscy goście otrzymali kartkę
okolicznościową z okazji 65 rocznicy powstania GBP w Jedlińsku. Spotkanie jubileuszowe
zakończyło się słodką niespodzianką – tortem w kształcie

księgi. Zgromadzeni wznieśli nie internetowej biblioteki www.
symboliczny toast – aby „Biblio- biblioteka.jedlińsk.pl
teka dalej służyła społeczeństwu
przez kolejne długie lata”.
Bożena Starzyńska
Zdjęcia z uroczystości na stro-

Warto przeczytać

„Dziecko nadpobudliwe” Neuhaus Cordula.
W książce znajdujemy fachowe porady, wskazówki jak kształtować charakter dziecka. Publikacja przeznaczona jest dla rodziców,
pedagogów.
„Kobiety dyktatorów” – Diane Ducret
Dramatyczne historie fatalnych zauroczeń żon, kochanek Hitlera, Stalina, Mussoliniego, Mao, Lenina, Ceausescu.
„Caryca” - Ellen Alpsten
Powieść biograﬁczna, oparta na faktach. Fascynująca historia niewiarygodnego awansu Marty Skowrońskiej, córki
chłopca pańszczyźnianego z Inﬂant, która została pierwszą sprawującą realną władzę carycą Rosji.
„Magiczne drzewo” – Andrzej Maleszka
Pierwsza część powieściowego cyklu. Dzieci znajdują krzesło zrobione z Magicznego Drzewa. Spełnia ono życzenia
młodych ludzi – te dobre, ale również i te złe. Wspaniała książka dla dzieci!

Publikacje Gminy Jedlińsk na Radomskich Targach Wydawnictw Regionalnych
W dniach od 21 do 22 listopada 2013 roku odbyły się 4
Radomskie Targi Wydawnictw
Regionalnych, których organizatorem była Miejska Biblioteka
Publiczna w Radomiu. W czasie
ich trwania została zaprezentowana działalność wydawnicza
Gminy Jedlińsk. Dużym zainteresowaniem uczestników Targów cieszyła się książka Sebastiana Piątkowskiego „Jedlińsk.
Monograﬁa historyczna miejscowości i okolic”.
Nagrodę Literacką Miasta
Radomia 2013 otrzymali:
- w kategorii książka popular-

nonaukowa – Szczepan Kowalik za książkę „Konﬂikt wyznaniowy w Wierzbicy. Niezależna
paraﬁa w polityce władz PRL
(1962 – 1977)”- w kategorii
książka literacka – Michał Sobol
za książkę „Pulsary”.
Następne Radomskie Targi
Wydawnictw Regionalnych za 2
lata. Zapraszamy!
Krótka prezentacja ﬁlmowa na
stronie internetowej biblioteki
– www.biblioteka.jedlinsk.pl.
Bożena Starzyńska

Stoisko wydawcznicze gminy Jedlińsk

REMONT LOKALI MIESZKALNYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach “prac społecznie użytecznych” wyremontował mieszkanie w miejscowości Wsola, w którym zamieszkała rodzina
dotknięta przemocą domową.
W mieszkaniu zostały wymienione okna, pomalowane ściany, do użytkowania została zaadaptowana łazienka. Pracownicy socjalni oraz ludzie
dobrej woli wyposażyli mieszkanie w meble, artykuły gospodarstwa
domowego, pościel oraz odzież dla dzieci.
Ze względu na złe warunki mieszkaniowe oraz przemoc domową dzieci
wyrokiem sądu zostały oddane do placówki opiekuńczo – wychowawczej.
Ośrodek Pomocy Spoełcznej podjął działania mające na celu powrót dzieci
do matki.
Szczególne podziekowania należą się Dyrektorowi Domu Pomocy Spo-

łecznej w Jedlance za bezpłatne udostępnienie samochodu, którym do
nowo wyremontowanego domu zostały przywiezione dzieci z placówki.
W miejscowości Jedlińsk wyremontowane zostały dwa lokale mieszkalne, w których doknana została wymiana okien, drzwi, pomalowano
pomieszczenia, zostały wymienione meble podarowane przez ludzi dobrej
woli.
Podziekowania należą się również sponsorom, którzy ufundowali paczki
świateczne dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ﬁnansowej.
Ci, Którzy chcieliby wspomóc biedne rodziny zarówno w formie ﬁnansowej jak i rzeczowej zapraszamy do współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej. Każda pomoc będzie ogromnym wsparciem dla najbiedniejszych mieszkańców naszej gminy.
Monika Gałek
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W

fantastycznej atmosferze przebiegała zabawa
andrzejkowa dla najmłodszych
mieszkańców gminy Jedlińsk,
która odbyła się 30 listopada br.
w Sali OSP. Imprezę zorganizowało Gminne Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej wraz ze
Studiem Edukacji Artystycznej
PINEZKA. Na ten magiczny
wieczór przybyło wiele dzieci,
które były ciekawe co też im
przyniesie najbliższy czas.
Nikomu podczas zabawy i tańca
nie zabrakło uśmiechu na twarzy oraz dobrego humoru. Niezmiennie od kilku lat impreza
ta cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem.
Atrakcją
wieczoru są zawsze wróżby,
które proponowały i tym razem
,,profesjonalne wróżki”. Każde
dziecko było ciekawe i zasko-

28

listopada o godz. 18.00
Wójt Gminy Jedlińsk
i Gminne Centrum Kultury
zaprosili mieszkańców na
wyjątkowy wieczór andrzejkowy. Wprawdzie nie było lania
wosku, ani innych andrzejkowych wróżb, a mimo to osoby,
które wychodziły z Sali Ochotniczej Straży Pożarnej były
w szampańskich nastrojach.
Było to za sprawą czarujących
artystów- Anny Żebrowskiej i
Krzysztofa Kaczmarka, którzy
zaprezentowali program pt.
,,Wspomnień Czar’’. Koncert
ten poświęcony był: Irenie
Jarockiej, Violetcie Villas, Annie
Jantar oraz Markowi Grechucie. Podczas tego występu
usłyszeliśmy najpiękniejsze i

dniu 8 listopada 2013
W
w GCKIKF w Jedlińsku
odbył się XVIII Gminny Konkurs

Poezji Patriotycznej , w którym
wzięli udział uczniowie szkół z
terenu gminy Jedlińsk. Celem
tego konkursu było propagowanie wartości patriotycznych,
popularyzacja poezji wśród dzieci
i młodzieży, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji polskiej
oraz upowszechnianie kultury
żywego słowa. Poprzez poszczególne recytacje wierszy możliwe
było zademonstrowanie miłości
do ojczyzny i tradycji. Po wysłuchaniu wszystkich utworów jury
postanowiło przyznać nagrody i
wyróżnienia najlepszym wykonawcom.
W kategorii wiekowej Szkoła
Podstawowa, klasy 0-III dwie
równorzędne pierwsze nagrody
otrzymali: Lena Dąbrowska z kl.
III, PSP Jedliński Michał Siara
z klasy I, PSP Jedlińsk. Drugą
nagrodę otrzymał Kamil Dawidowski z klasy 0 , PSP Bierwce, a
trzecią nagrodę Katarzyna Dobrowolska z klasy 0 , PSP Bierwce.
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Andrzejki dla dzieci

czone swoją przepowiednią.
Można było sobie m.in. wywróżyć imię przyszłego męża czy
żony. Jednak kulminacyjnym
punktem wieczoru była najbardziej popularna i znana wróżbą
andrzejkowa czyli ,,przestawianie butów”. Tym razem buty
wędrowały po całej sali, a na
koniec, każdy z uczestników
chciał aby to jego but pierwszy przekroczył próg, niestety
udało się to tylko jednej osobie.
Każdy z utęsknieniem tego wieczoru czekał na rozstrzygnięcie
konkursu na najładniejsze przebranie ostatkowe. Najmłodsi
wykazali się ogromną pomysłowością, a więc i nagród zostało
przyznanych kilka. Oczywiście,
żeby nie było tak monotonnie
wróżby przeplatane były tańcami. Natomiast po wyczerpu-

jącej zabawie wszyscy uzupełnili stracone kalorie degustując
ciastka zakupione przez organizatorów. Dzieci przybyły nie
tylko po to, aby sobie wróżyć
lecz także aby dobrze się bawić.
Taka zabawa daje wiele radości

i to miało na celu nasze spotkanie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu się spotkamy
na wieczorze pełnym radości
i wróżb andrzejkowych.
Agnieszka Gryzek

Koncert Andrzejkowy

niezapomniane utwory wymienionych artystów, a motywem
przewodnim koncertu była
miłość, niewątpliwie bardzo
łącząca się z andrzejkami. Jednakże zamiast typowych dla
tego święta wróżb, zabrzmiały
muzyczne zapisy znanych
i nieznanych historii miłosnych.
Występ zgromadził pełną salę
zwolenników muzyki z czasów,
kiedy dzisiejsi ,,30, 40-latkowie, itd.” dorastali i wchodzili
w pełnoletniość. Publiczność
bawiła się doskonale owacyjnie
nagradzając swoimi brawami
artystów. Nie obyło się oczywiście bez bisów co świadczy cić do kolejnych z nią spotkań. uśmiech, który nie schodził
o niedosycie. Z dobrą rozrywką
Organizatorzy
dziękują z twarzy uczestników.
podobno tak właśnie ma być, wszystkim za wspaniałą zabawę
że powinna rozbawiać i zachę- i wspólną integrację oraz
Agnieszka Gryzek

Konkurs Poezji Patriotycznej
W tej kategorii wyróżnienia
otrzymały następujące osoby:
Amelia Brzezińska, kl. II, PSP
Stare Zawady,Ola Żarłok, kl. III,
PSP Jedlanka,Amelia Malinowska, kl. 0, PSP Jedlanka,Filip
Szeliga, kl. I, PSP Ludwików,Bartosz Rudecki, kl. 0 PSP Jedlanka,Mateusz Kowalczyk, kl. II, PSP
Ludwików,Julia Drewnowska, kl.
II PSP Bierwce,Gustaw Ptaszek,
kl. II, PSP Jedlińsk,Rafał Imiołek, kl. III, PSP Jedlińsk,Wiktoria
Bujanowicz, PSP Ludwików.
W kategorii wiekowej kl.
IV-VI jury przyznało nagrody
dla: Weroniki Bednarczyk, kl.
VI, PSP w Wierzchowinach,
Kacpra Chudzika, kl. VI, PSP w
Jedlińsku,Patryka Kotkowskiego,
kl. VI, PSP w Jedlińsku
W tej kategorii zostały wyróżnione następujące osoby:
Katarzyna Czubińska kl. V,
ZSP we Wsoli, Dawid Drewnowski, kl. V, PSP w Bierwcach,
Tomasz Gierasiński, kl. V PSP
w Bierwcach, Andżelika Górnik
, kl. V, PSP Stare Zawady, Amelia Imiołek, kl. IV, PSP Jedlanka,

Izabela Imiołek, kl. VI, PSP
Jedlanka, Amelia Jakubowska,
kl. IV, PSP Jedlińsk, Mateusz
Jurczak, kl. VI, PSP Ludwików, Mateusz Kołodziejczyk,
kl. IV, PSP Stare Zawady, Marta
Krupa, kl. V, PSP w Jedlińsku,
Filip Lutek, kl. V, PSP Jedlanka,
Franciszek Makulski, kl. IV, PSP
Jedlińsk, Kacper Klocek, kl. V,
ZSP Wsola, Kinga Plewińska, kl.
VI, ZSP Wsola, Adrian Szczepaniak, kl. IV PSP Bierwce, Kacper

Wieczorek, kl. IV, PSP Jedlińsk
W kategorii „klasy gimnazjalne” pierwszą nagrodę zdobył Łukasz Matysiak kl. III PG
Jedlińsk, drugą nagrodę zdobyła Monika Bolek, kl. II ZSP
Wierzchowiny, a trzecią nagrodę
Szymon Strzelecki , kl. III PG
Jedlińsk. W tej kategorii została
wyróżniona Ola Wziątek z kl. II
PG Jedlińsk.
Anna Malinowska

D

VII Mikołajkowy Turniej Szachowo - Warcabowy

nia 6 grudnia 2013r.
odbył się VII Mikołajkowy Turniej Szachowo-Warcabowy zorganizowany
przez GCKIKF w Jedlińsku,
pod patronatem Wójta Gminy
Jedlińsk Wojciecha Walczaka.
Konkurs jak co roku skierowany
był do uczniów szkół z terenu
gminy Jedlińsk, którzy licznie
wzięli w nim udział. Zauważyć
należy, iż z roku na rok liczba
uczestników turnieju zwiększa
się. W rozgrywkach szachowych w pierwszych latach brało
udział około 10 osób, a obecnie
do turnieju przystępuje ponad
40 szachistów. Natomiast do
rozgrywek warcabowych przystąpiło w tym roku około 100
osób. Zarówno uczestnicy rozgrywek szachowych jak i warcabowych tradycyjnie zostali
podzieleni na kategorie wiekowe oraz podgrupy. W każdej z podgrup uczestnicy, rozgrywali pomiędzy sobą partie
systemem „każdy z każdym”.
Szczególnie emocjonujące były
końcowe rozgrywki, bowiem
trwała zacięta walka o zwycięstwo. Nad przebiegiem całości
Turnieju czuwała Agnieszka
Gryzek - dyrektor Gminnego
Centrum Kultury i Kultury

Fizycznej, natomiast w Turnieju
Szachowym głównym sędzią
był Włodzimierz Dłużewski Sekretarz Gminy Jedlińsk
Zwycięzcami VII Mikołajkowego Turnieju SzachowoWarcabowego zostali:
W rozgrywkach Warcabowych
kat. A – klasa „0”
Dawid Ćwiek - I miejsce ZSP
Wierzchowiny,Filip Strzelczyk
- II miejsce PSP Jedlińsk, Szymon Stachowiak - III miejsce,
PSP Jedlińsk. Kat. B klasy I-III,
Damian Pysiak, I miejsce, ZSP
Wsola, Cezary Pomarański II miejsce, ZSP Wierzchowiny,

Natalia Tkaczyk - III miejsce,
PSP Ludwików. Kat. C klasy
IV- VI. Jakub Guzicki, I miejsce, ZSP Wierzchowiny, Miłosz
Pomarański - II miejsce, ZSP
Wierzchowiny, Kacper Czyż III miejsce, PSP Jedlińsk. Kat.D
Gimnazjum, Grzegorz Kapusta
- I miejsce, ZSP Wsola, Matylda
Trzewińska - II miejsce, ZSP
Wierzchowiny, Damian Kowalczyk - III miejsce, ZSP Wierzchowiny,
W rozgrywkach Szachowych
kat. B klasy I-III: Gustaw Ptaszek - I miejsce, PSP Jedlińsk,
Bartłomiej Czerwiński - II

CAPOEIRA W JEDLIŃSKU

miejsce, PSP Jedlińsk,- Maksymilian Dobrasiewicz - III miejsce, PSP Jedlińsk. Kat. C klasy
IV- VI: Franciszek Makulski- I
miejsce, PSP Jedlińsk, Oliwier
Dupla - II miejsce, ZSP Wsola,
Aleksander Dobrasiewicz- III
miejsce, PSP Jedlińsk. Kat. D
Gimnazjum: Tymon Cichowlas
- I miejsce, ZSP Wierzchowiny,
Bartłomiej Młynarski - II miejsce, ZSP Wsola, Jakub Rylski
- III miejsce, ZSP Wsola.
Wszyscy zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez
Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na zakończenie Turnieju Mikołajkowego pojawił
się Mikołaj, który obdarował
dzieci i młodzież słodyczami.
Dodatkową niespodzianką dla
wszystkich uczestników i przybyłych rodziców oraz opiekunów był pokaz capoeiry.
GCKIKF w Jedlińsku składa
podziękowania Sekretarzowi
Włodzimierzowi
Dłużewskiemu za sędziowanie Turnieju Szachowego oraz za cotygodniowe prowadzenie zajęć
szachowych w naszej instytucji.
Anna Malinowska

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku ogłasza nabór
osób na treningi capoeiry, która jest sztuką walki wywodzącą się z tradycji afrykańskiej i brazylijskiej i której formy są rytmiczne i akrobatyczne.
Treningi będą prowadzone przez instruktorów z Klubu Sportowego Capoeira Siao. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest zebranie minimum 15 osobowej grupy.
Zapisy trwają do 20 stycznia 2014 r. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie GCKIKF w Jedlińsku, lub pod nr tel. 48 32 13 052.

Jeśli chcesz podtrzymać tradycję, zgłoś swój udział jako artysta-amator w widowisku obrzędowym „Ścięcie
Śmierci”. Zapisy przyjmowane będą w godzinach pracy GCKIKF w Jedlińsku od 15 stycznia do 15 lutego 2014r.
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PRZERWA W ZAJĘCIACH

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
informuje, iż przerwa świąteczna we wszystkich zajęciach
artystycznych i szachowych trwać będzie od dn. 23.12.2013 r.
do dn.07.01.2014 r.

WARSZTATY W CENTRUM KULTURY

listopada 2013r. w
16
Gminnym Centrum
Kultury i Kultury Fizycznej

odbyły się warsztaty z papierowej wikliny.
Czternaście
uczestniczek
nabyło wiedzę i umiejętności
praktyczne w zakresie wykonywania ozdób, efektownych
koszyków przy pomocy zwykłych, codziennych gazet. Pod
opieką doświadczonej instruktorki zajęć Pani Jadwigi Snop-

odtrzymując
tradycje
P
ludowe
świątecznego
zdobienia domów, GCKiKF

w Jedlińsku ogłosiło kolejną
edycję
plastycznego Konkursu
Bożonarodzeniowego
dla placówek oświatowych z
tereny gminy. Warto podkreślić, że konkurs od lat cieszy się
dużym powodzeniem. W tym
roku wpłynęło na niego 157
prac, a temat tegorocznej edycji brzmiał ,,Aniołki i Anioły
Bożonarodzeniowe”. Jury w
składzie Elżbieta Raczkowska
główny specjalista ds. plastyki
i wystawiennictwa OKiS,,
Resursa Obywatelska w Radomiu oraz Halina Baran członek GKdsRPA po dokładnym
obejrzeniu wszystkich prac
postanowiły przyznać nagrody
i wyróżnienia następującym
osobom. W kategorii I (przedszkolaki i kl. ,,O”) nagrody

czyńskiej, panie wyplotły interesujące przedmioty, do złudzenia przypominające wiklinowe.
Warsztaty były doskonałą okazją do aktywizowania lokalnej
społeczności, a jednocześnie
ciekawym
urozmaiceniem
czasu spędzonego w sobotnie
popołudnie.
W Centrum Kultury odbyły
się także warsztaty bożonarodzeniowe, na których dzieci
wykonały świąteczne ozdoby z

23
września
2013r.
w wieku 82 lat odeszła od nas
pani Zdzisława Fijałkiewicz
z domu Grazda. Całe swoje
życie zawodowe związana była
z Jedlińskiem i jego mieszkańcami. Pracę rozpoczęła najpierw w Szkole Podstawowej
w Jedlińsku, później w Świetlicy Gromadzkiej, a następnie
aż do emerytury była dyrektorką Gminnego Ośrodka
Kultury w Jedlińsku. Wychowała wielu muzyków i recytatorów, a młodzież prowadzona przez panią Zdzisławę
osiągała wiele sukcesów na
przeglądach wojewódzkich
i powiatowych. Przez wiele lat
swojej pracy dała się poznać
jako osoba oddana kulturze
i sprawom społecznym. Była
inicjatorem wielu wartościomasy solnej. Zajęcia organizowane były w dwóch etapach. Na
pierwszym spotkaniu mali artyści tworzyli: choinki, gwiazdki,
mikołaje, świąteczne anioły, a
na drugim malowali, lakierowali, przyozdabiali swoje prace.
Była to super zabawa dla dzieci,
które wykazały się dużą fantazją i kreatywnością. Udział w
tych zajęciach wzięło 36 dzieci.
Wszyscy uczestnicy tych spotkań mogli zabrać ozdoby do
domu i udekorować nimi swoją
świąteczną choinkę.
Tradycyjnie w Centrum Kultury przeprowadzone zostały
również warsztaty z wypie-

wych przedsięwzięć kulturalnych, które do dziś służą społeczności gminnej.
kania i ozdabiania pierników.
Dwadzieścia czworo dzieci,
jak co roku, chętnie zamieniło
się w cukierników. Pieczenie i
lukrowanie ciasteczek bardzo
im się podobało. Unoszący się
w powietrzu aromat pieczonych pierniczków, wprawiał
w świąteczny nastrój. Warsztaty odbyły się w atmosferze
zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia. Dziękujemy za
aktywny udział w spotkaniach
oraz zapraszamy wszystkich
chętnych za rok.
Teresa Leśniewska

KONKURS PLASTYCZNY
otrzymali: Zuzanna Jemiołek , Wiktoria Malicka - ZSP
we Wsoli, Cezary Cielmiak,
Dawid Ćwiek, Roksana Rotuska – ZSP w Wierzchowinach,
Julia Jemiołek - PSP Ludwików,
Wiktoria Zawada, Maja Florek
– PSP w Jedlińsku i Jakub Imiołek PP w Jedlińsku, wyróżnienia przyznano: Dawid Rosłoniec – ZSP w Wierzchowinach,
Julia Szymańska - PSP Ludwików, w kategorii II ( kl.I-III
SP) nagrody otrzymali: Kacper
Sumiński - PSP Bierwce, Patrycja Kwiecień, - PSP Ludwików,
Dominik Banaszkiewicz, Olga
Langierowicz – PSP w Jedlińsku, Wiktoria Gołębiowska,
ZSP w Wierzchowinach, Krystian Będziński, Weronika Wójcik - PSP Jedlanka wyróżnienia
przyznano: Natalii Skałbania
- PSP Jedlanka, Natalia Markiewicz - PSP Bierwce, Maja

Gubowska, Ewelina Świąder
– PSP Stare Zawady, w kategorii III ( kl.I-III SP) nagrody
otrzymali: Dominika Zegarek,
Miłosz Pomarański, – ZSP
w Wierzchowinach, Natalia
Michalik, - ZSP we Wsoli, Jakub
Chojnacki - PSP Ludwików,
Kinga Oﬁara – PSP w Jedlińsku,
Agata Ziółek, Izabella Imiołek PSP Jedlanka, Szymon Rędzia
– PSP Stare Zawady, Weronika
Potera, Katarzyna Sadowska
- PSP Bierwce, wyróżnienia
przyznano: Monika Wójcik
– PSP Stare Zawady, Dawid
Drewnowski - PSP Bierwce, w
kategorii IV (klasy gimnazjalne
) nagrody otrzymali: Wiktoria Łobodzie i Patrycja Śmiechowska PG w Jedlińsku. Jury
oceniając prace, które wpłynęły
na konkurs brało pod uwagę
staranność wykonania, użycie różnorodnych elementów

z pominięciem tych gotowych,
wkład pracy uczestników, ale
przede wszystkim wrażenia
artystyczne i wyobraźnia plastyczną. Bowiem miało to duże
znaczenie przy opracowaniu
tematu konkursu , gdyż Anioły
nierozłącznie łączą się ze świętami i powinny nosić znamiona
ciepła, radości i bliskości. Wręczenie nagród miało miejsce 17
grudnia w Sali OSP. Wszystkim uczestnikom konkursu
i ich opiekunom dziękujemy za
udział, a laureatom gratulujemy
pomysłowości i inwencji twórczej. Ozdobami świątecznymi
wykonanymi przez uczestników konkursu zostanie udekorowana choinka w GCKIKF.
Warto zobaczyć ją osobiście,
do czego bardzo serdecznie
wszystkich zachęcamy.
Agnieszka Gryzek

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku ogłasza nabór
osób do odtworzenia widowiska obrzędowego:
Tradycyjne Jedlińskie Wesele.
Obrzęd ten zapisany w kronikach paraﬁalnych
z początków XIX wieku zostanie odtworzony 22 czerwca 2014.
Wszystkie osoby zainteresowane, prosimy o kontakt pod
nr tel. 48 32 13 052, do dnia 1 marca 2014 roku.
Do odtworzenia ról poszukujemy zarówno kobiet jak i mężczyzn, a także młodzieży szkolnej.
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Grzegorz Kasdepke w Jedlińsku

16

grudnia 2013 Grzegorz Kasdepke autor wielu książek dla dzieci
i młodzieży odwiedził Gminę
Jedlińsk.
Spotkanie z uczniami klas
III i IV – szkoły podstawowej
odbyło się w Publicznej Szkole
Podstawowej w Jedlińsku, a do
spotkania doszło dzięki zaangażowaniu miejscowej Gminnej Biblioteki Publicznej.
W imieniu dzieci pisarza przywitał Wójt Gminy – Wojciech
Walczak oraz dyrektor GBP
w Jedlińsku – Bożena Starzyńska.
Twórczość Grzegorza Kasdepke charakteryzuje się
niezwykłym zrozumieniem
psychiki dziecka i ciepłym
humorem. Pisarz jest lau-

W

reatem wielu prestiżowych
nagród m.in. im. Kornela
Makuszyńskiego za „Kacperiadę”, Nagrody Edukacja XXI za „Co to znaczy”
i „Bon czy ton”. Spotkanie
przebiegło w bardzo miłej
i wesołej atmosferze. Pisarz
odpowiadał dzieciom na wiele
pytań. Uczestnicy, wśród nich
również dorośli, mieli możliwość zakupu książek i otrzymania autografu.
Na
zakończenie
autor
obiecał ponownie odwiedzić
Jedlińsk!
Zdjęcia ze spotkania na
stronie internetowej biblioteki
www.biblioteka.jedlinsk.pl.
Bożena Starzyńska

Znajdź książkę przez Internet

październiku w Gminnej
Bibliotece Publicznej w
Jedlińsku został uruchomiony system MAK+. Jest to elektroniczny,
zintegrowany system biblioteczny
stworzony i rozwijany przez Instytut Książki, służący do zarządzania
biblioteką i jej zbiorami. System
umożliwia tworzenie elektronicz-

ubliczna Szkoła PodstaP
wowa im. Batalionów
Chłopskich w Starych Zawa-

dach od wielu lat jest współorganizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego „ Trzy razy
nie- nie pij, nie bierz, nie pal”
oraz co kilka lat Powiatowego
Konkursu z „Wiedzy o szkodliwym działaniu narkotyków,
alkoholu, nikotyny oraz niebezpieczeństwie wirusa HIV
i choroby AIDS.” Swoją proﬁlaktyczną działalność prowadzi we współpracy z Gminną
Komisją ds. Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
działającą na terenie gminy
Jedlińsk. Celem tej działalności jest promowanie zachowań
niezbędnych do funkcjonowania szkoły wolnej od zagrożeń
zjawiskami
patologicznymi.
Wszelkie poczynania nauczycieli mają na celu przybliżenia uczniom problemów jakie
mogą zaistnieć w momencie
nadużywania alkoholu, brania narkotyków oraz palenia
papierosów.
Organizatorzy
poprzez te konkursy pragną
propagować zdrowy styl życia.
11 grudnia 2013r. o godz. 12.00
odbyło się uroczyste podsumowanie VI edycji Gminnego
Konkursu Plastycznego „ Trzy
razy nie- …” realizowanego w
tym roku pod hasłem „ Świat
bez uzależnień”. Do organi-

nego katalogu bibliotecznego, bazy
użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień
zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa
się poprzez przeglądarkę internetową. Na dzień dzisiejszy czytelnik
może wyszukać przez Internet interesującą go pozycję. W bazie mamy

cały nasz zbiór, który na bieżąco
jest uzupełniany o nowe książki. W
najbliższym czasie uruchomione
zostaną pozostałe funkcje systemu
mówi dyrektor Bożena Starzyńska.
- Zapraszamy więc do korzystania
z katalogu poprzez naszą stronę
internetową
www.biblioteka.
jedlinsk.pl - zakończyła.

3 x NIE w Starych Zawadach

zatorów konkursu wpłynęło
207 prac plastycznych ze szkół
podstawowych gminy Jedlińsk.
Komisja po wnikliwej analizie
zrealizowanych przez uczniów
prac przyznała równorzędne
wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
Uczniowie
wyróżnieni
w kategorii I:
Karolina Rajkowska – PSP
Jedlińsk, Pola Olszewska – PSP
Jedlińsk, Mateusz Gryz – PSP
Ludwików, Natalia Skałbania
– PSP Jedlanka, Lena Małek
– PSP Jedlanka, Bartłomiej
Zawadzki – PSP Stare, Zawady,
Kacper Oﬁanewski – PSP Stare
Zawady
Uczniowie
wyróżnieni
w kategorii II: Anna Zbrożyna
– PSP Bierwce Patryk Jurek
– PSP Bierwce, Kacper Wie-

czorek – PSP Jedlińsk, Aleksandra Paluch – PSP Jedlińsk,
Maciej Kolasa – PSP Jedlińsk,
Jakub Milczarski – PSP Stare
Zawady, Magdalena Szot – PSP
Stare Zawady, Martyna Bieniek
– PSP Stare Zawady, Kinga
Rychel – ZSP Wierzchowiny,
Maciej Wojciechowski – ZSP
Wsola, Wiktoria Pietrzyk
– ZSP Wsola, Mateusz Jurczak
– PSP Ludwików.
Na podsumowanie konkursu przybyli wyróżnieni
uczniowie wraz z dyrektorami,
nauczycielami i rodzicami.
Swoją obecnością zaszczycili
nas Przewodniczący Gminna
Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Sekretarz Gminy Włodzimierz
Dłużewski,
Przewodniczący
Rady Gminy Waldemar Sulisz

i Radni z terenu Gminy Jedlińsk.
Uroczyste wręczenie nagród
poprzedziła inscenizacja tematycznie związana z konkursem.
Młodzi „ aktorzy” z klasy IV
i V zaprezentowali publiczności:
„Smoka Wawelskiego”, „Kaczkę
Praczkę” i „Bajkę o mądrym
Krokodylu z nad Nilu.” Wszyscy uczniowie, którzy zgłosili swoje prace do konkursu,
otrzymali upominki. Fundatorem nagród i upominków
była Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dyrektor Barbara
Deleska oraz koordynatorki
konkursu Aneta Strzelecka,
i Iwona Śmiechowska składają
serdeczne podziękowania G.K.
ds. RPA za możliwość organizowania i przeprowadzania konkursu, którego celem
jest: uświadomienie uczniom
zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków, nadużywania alkoholu, palenia biernego i czynnego papierosów,
wpływu narkotyków i alkoholu
na psychikę i samopoczucie
człowieka, rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, propagowanie zdrowego stylu życia
poprzez zachęcanie do aktywności ﬁzycznej, tworzenia właściwych relacji z rówieśnikami
i rodziną, częstych kontaktów
z przyrodą.
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INWESTYCJE

SUW we Wsoli. Zakończono: 30.07.2013. Wartość: 1.046.023,99 zł

Centrum Zdrowia - Jedlińsk. W trakcie realizacji. Wartość: 4

Centrum Kultury w Mokrosęku. Zakończnono: 29.06.2013. Wartość: 559 472,91 zł.

Droga Obózek – Bierwce. Zakończono: 27.09.2013;
Wartość: 433 001,00 zł.

Ul. Energetykow w Jedlińsku.
Zakończono: 12.11.2013. Wartość: 234 671,78 zł.
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::

Ulice: Szkolna, Sportowa, Słoneczna we Wsoli.
Zakończono: 07.08.2013. Wartość: 269 799,97 zł.

Droga w Jankowicach. Zakończono: 06.06.2013.
Wartość: 113 721,47 zł.

Średni samochód

Ul. Łąkowa w Wielogórze.
Zakończono: 18.07.2013. Warto

Droga w Bierwcach. W trakcie re
Wartość: 425 636,72 zł

:

4 247 549,42 zł

INWESTYCJE

Sala gimnastyczna w Jedlance. Zakończono: 27.03.2013. Wartość: 1 753 614,20 zł

d ratowniczo-gaśniczy. Wartość: 639 360,00 zł.

ość: 173 940,62 zł.

ealizacji.

::

Parking w Jedlińsku. Zakończono: 18.07.2013. Wartość: 490 001,74 zł.

Droga w Jedlance.
Zakończono: 20.09.2013. Wartość: 441 592,87 zł.

Wodociąg Kruszyna – Bierwce. Zakończono: 25.11.2013
Wartość: 60 902,79 zł.

Kanalizacja w Piasecznie.
Zakończono: 26.03.2013. Wartość: 1 621 436,74 zł

Wodociąg Wsola – Marcelów – Józefówek.
W trakcie realizacji. Wartość: 270 000,04 zł.
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Szkoła w Jedlance szkołą nowych możliwości

zkoła podstawowa w
S
Jedlance od 1 września
stała się szkołą nowych moż-

liwości. Każdy uczeń klas
IV-VI ma szansę uczestniczenia w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach, rozwijających
zarówno już te odkryte, jak i
całkiem nowe zainteresowania i pasje. Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Mieszkańców
Wsi Jedlanka „Perspektywy”
w Partnerstwie z Gminą Jedlińsk,
we współpracy ze szkołą, wdrożyło dwuletni projekt pn. ”Nowe
umiejętności szansą na lepszy
start uczniów” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.1.Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych
świadczonych
w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2.Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów oz grup
o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych ” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizowany projekt to zorga-

Uczniowie chętnie zabierają głos na forum internetowym projektu oraz
rozwijają znajomość słownictwa dzięki programom komputerowym.

nizowana aktywność dzieci po
lekcjach rozwijająca umiejętności: sprawnej komunikacji
w języku angielskim i niemieckim,
przyrodniczo-matematyczne z elementami przedsiębiorczości, szachowe oraz
umiejętności wyrażania wiedzy

w formie artystycznej- muzycznej i scenicznej. Uczniowie
także uczestniczą w grupowych
i indywidualnych spotkaniach z
psychologiem, pedagogiem oraz
doradcą zawodowym. Podczas
zajęć dzieci mają możliwość
przebywania wśród innych

dzieci o podobnych zainteresowaniach, pracować w zespole,
czerpać od innych inspiracje,
ale też uczyć się przyjmowania pochwał czy krytyki. Na
potrzeby realizacji oferty kształcenia w sposób nowoczesny
i kreatywny: zatrudnieni zostali
specjaliści, zakupiony został
sprzęt elektroniczny (laptopy,
tablica multimedialna), programy komputerowe, pomoce
naukowe oraz instrumenty
muzyczne -keyboard, gitary.
Każdy uczestnik zajęć otrzymał także, nieodpłatnie, komplet książek i ćwiczeniówek.
Warto zaznaczyć, że zajęcia
teatralne prowadzone są przez
Magdę Pawelec -aktorkę Teatru
Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Jest to
kolejna inicjatywa szkoły i stowarzyszenia, stwarzająca sytuacje edukacyjne, organizowane
dla uczniów, w czasie wolnym
od obowiązkowych zajęć szkolnych, które stają się źródłem
kompetencji wyrażających się
w samodzielnym poznawaniu
rzeczywistości, uczestniczeniem
w życiu społecznym i kulturalnym własnego środowiska.
Beata Jagielska

Z życia szkół

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie

Z

bliżający się magiczny
czas Świąt Bożego Narodzenia i koniec kolejnego roku
kalendarzowego skłania nas
często do reﬂeksji i zadumy.
Jest to zwykle czas wspomnień,
podsumowań, bilansu zysków
i strat. Przypomnijmy zatem
najistotniejsze dla społeczności
uczniowskiej PSP w Ludwikowie wydarzenia z minionych
miesięcy roku szkolnego 2013/
2014.
2 października w poczet
uczniów naszej szkoły przyjęte zostały dzieci uczęszczające do klasy I. Uroczystość
uświetnił program artystyczny
Szkoła marzeń. Przejęte Pierwszaki dumnie zerkały w stronę
licznie przybyłych do szkoły
rodziców oraz obecnych na
akademii koleżanek i kolegów
ze starszych klas.
Zgodnie z tradycją szkoły w
dniu 11 października odbyła
się akademia z okazji DEN, a
dnia 17 października uroczyście obchodzono Dzień Patrona
Szkoły – bł. Jana Pawła II. Program artystyczny w wykonaniu
uczniów klasy III został bardzo
ciepło przyjęty przez zgromadzoną publiczność, a ich wysiłek nagrodzony długimi brawami.
W dniu 11 listopada poczet
sztandarowy i delegacja reprezentująca szkołę uczestniczyli
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w gminnych obchodach
Dnia Niepodległości. Po Mszy
Świętej w kościele paraﬁalnym
pod wezwaniem św. Piotra i
Andrzeja uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik w
Rynku, aby oddać hołd poległym w obronie Ojczyzny.
Pod hasłem Kocham Cię, Polsko odbyły się szkolne obchody
Święta Niepodległości, a dzień
15 listopada na długo pozostanie w naszej pamięci. W skromnych progach Publicznej Szkoły
Podstawowej w Ludwikowie
powitaliśmy
znamienitych
gości: sekretarza stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Tomasza Jędrzejczaka, doradcę
sekretarza stanu Radosława
Koniecznego, sekretarza gminy
Jedlińsk Włodzimierza Dłużewskiego, radnego powiatu
radomskiego Roberta Dobosza, radnego gminy Jedlińsk
Zbigniewa Dobosza, sołtysów,
przedstawicieli rady rodziców.
Przygotowania do tego wyjątkowego dnia rozpoczęliśmy od
przeprowadzenia
Szkolnego
Konkursu Wiedzy o Polsce
Kocham Cię, Polsko. Zgodnie
z opracowanym przez komisję konkursową regulaminem
uczestnicy podzieleni na kategorie wiekowe musieli wykazać się wiedzą historyczną i
przyrodniczą o naszym kraju.
Dzieci najmłodsze wykonały

dowolnie wybraną techniką
prace plastyczne o tematyce
patriotycznej.
Laureatami I edycji konkursu zostali: w kategorii klas
0-I - Weronika Paluch, Kacper Bujanowicz, Julia Szymańska, Kinga Boczek i Wiktoria
Oﬁara. W kategorii Klas II-III – Natalia Tkaczyk, Jakub
Chojnacki (Klasa Iii), Mateusz
Kowalczyk, Michał Lipiec oraz
Wiktoria Bogacz, Dawid Wójcik, W Kategorii Klas IV-VI
– Patryk Kacprzak, Kacper
Królikowski, Jakub Chojnacki
(klasa VI), Aleksandra Rus
oraz Martyna Piwowarczyk,
Julia Śpiewakowska, Patrycja
Jastrzębska.
15 listopada 2013 roku
o godzinie 10:00 orkiestra
złożona z uczniów klas I – II

powitała przybyłych. Dzieci
w galowych strojach z przypiętymi
biało-czerwonymi
wstążeczkami
prezentowały
się wspaniale. Po zakończeniu
części oﬁcjalnej, w czasie której wręczone zostały laureatom
konkursu nagrody ufundowane
przez Kancelarię Prezesa Rady
Ministrów, rozpoczęła się część
artystyczna. Program Niepodległa – Wymarzona zaprezentowali uczniowie z klasy III
i klasy V uczęszczający na zajęcia koła teatralnego. Młodzi
aktorzy, pomimo ogromnej
tremy, poradzili sobie doskonale, a nagrodą za ich trud były
gromkie brawa, które rozległy
się po zakończeniu występu.
Dorota Mokosa

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku

Nauka to cenny dar…
esienne miesiące to czas
intensywnej pracy nauczycieli i uczniów, którzy zaangażowali się w konkursy przedmiotowe organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
i Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
W tegorocznych edycjach konkursów przedmiotowych w etapach rejonowych uczestniczyli:
• w konkursie przyrodniczym –uczniowie klasy szóstej
-Gabriela Płużycka i Filip Przybylski – Elżbieta Religa,
• w konkursie polonistycznym:
Gabriela Płużycka – Sylwia
Dąbrowska,
• w konkursie matematycznym-uczeń klasy szóstej-Tomasz
Fijałkowski– Bożena Krupa.
Przed nami kolejne zmagania
intelektualne :
• rejonowy etap konkursu historycznego: „Losy żołnierza i
dzieje oręża polskiego” do którego zakwaliﬁkowali się: Faustyna Skoneczna – uczennica
klasy piątej i Tomasz Fijałkowski
– Justyna Bujek,
• rejonowy etap konkursu
informatycznego miniLOGIA
z udziałem Tomasza Fijałkowskiego – Jolanta Lesiak.
• Cieszymy się z sukcesów
naszych wszechstronnie uzdolnionych uczniów. Szczególne
gratulacje składamy Tomaszowi Fijałkowskiemu, uczniowi
klasy VIa, który odnosi sukcesy
w konkursach humanistycznych

J

i matematyczno – informatycznych.
Sumienna praca Tomasza
zaowocowała. Już wiemy, że
będzie reprezentował naszą
szkołę w etapie wojewódzkim
konkursu
matematycznego.
Życzymy mu sukcesów również
w sferze informatycznej i historycznej.
Jesień przyniosła także znakomite rezultaty w zawodach sportowych.
W ramach jesiennych eliminacji do XVI Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych drużyna dziewcząt w składzie: Anna
Religa, Karolina Nowakowska,
Agata Flis, Kinga Sułek, Joanna
Durok, Paulina Trojanowska,
Klaudia Białkowska, Adrianna
Lao, Anna Borowska, Daria
Banaszkiewicz - zajęła I miejsce
w zawodach międzypowiatowych, uzyskując tym samym
awans do ﬁnału Mazowsza.
Drużyna chłopców uplasowała
się na III miejscu. Gratulujemy
uczniom i opiekunom- Alinie
i Dariuszowi Cielniakom oraz
Sławomirowi Słomce.
„Niepodległość znaczy wolność.. słowa najpiękniejsze..”
05.11.2013 uczniowie naszej
szkoły obchodzili 95 rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody skłoniły do
reﬂeksji i zjednoczyły wszystkich
zgromadzonych. Była to doskonała okazja do tego, aby wspominając najważniejsze wydarzenia z historii, zastanowić się,

Mikołajkowa loteria fantowa.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance

D

zięki
nauczycielkom
naszej szkoły – Agnieszce
Szymańskiej i Ani Paszkiewicz,
uczniowie klasy II wyjechali 26
września na wycieczkę do Warszawie. Była to nagroda za przygotowanie spektaklu lalkowego
w ramach projektu „Dziecięca
Akademia Teatralna im. Karola
Wojtyły”. Organizatorami tej
akcji były Instytut Papieża Jana
Pawła II oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzieci obejrzały przedstawienie
pt.: „Moje lalki w świecie bajki”
i uczestniczyły w lekcji muzealnej w Muzeum Pałac w Wilanowie. Dzieciom podobał się czas,

kiedy sami animowali lalki i
poznawali specyﬁkę teatru lalkowego. Warto wspomnieć, iż
cały wyjazd był sﬁnansowany
przez organizatorów. 15 października odbyła się uroczysta
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To święto było
okazją do spotkania: uczniów,
rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi oraz zaproszonych gości.
Uczniowie klasy III przygotowali pod kierunkiem Katarzyny
Paduszek inscenizację pt. ,,Przepis na belfra”. Na czas występu
zamienili się w anioły i w diabły.
Po występie wręczyli przygoto-

Występ uczniów w kościele paraﬁalnym.

czym we współczesnym świecie
jest miłość do własnego kraju.
Ojczyzna to piękny wyraz. Nie
powinien być dla nas pustym,
choć pięknie brzmiącym słowem. Słowo ojczyzna winno
oznaczać te wartości, które są
istotne dla naszego wspólnego,
społecznego życia. Nie wystarczy dużo i pięknie mówić o
dobru Polski - trzeba jeszcze
dać świadectwo przywiązania
do wartości, jakie dla wszystkich Polaków są cenne. Podczas
akademii młodzież otrzymała
cenne wskazówki do kształtowania nowoczesnego patriotyzmu
przypominając sobie czym jest
wzajemny szacunek, dbałość o
symbole narodowe i wierność
ideałom. Program artystyczny
przygotowały J. Bujek, A.Kraska,
A.Kowalczyk.
Występ uczniów poprzedził
uroczystości gminne, w tym
Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w
kościele pw. św. Piotra i Andrzeja
w Jedlińsku w dniu 11.11.2013.
Uszczęśliwianie innych to
największe szczęście.
Cytat znalazł potwierdzenie w
bieżących działaniach nauczycieli i uczniów naszej szkoły.
Z inicjatywy Urszuli Chudzik
i ks. Karola Piłata kolejny rok
organizowana jest w szkole
mikołajkowa loteria fantowa. Ta
charytatywna akcja odbyła się
4 grudnia. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli szkoły, rodziców

i sponsorów zgromadzono kilkaset upominków. Ustawiający
się w kolejce uczniowie mogli
za symboliczną złotówkę nabyć
loteryjny losi wygrać niespodziankę dla siebie, ale jednocześnie uczyć się empatii dla
potrzebujących i chorych. Dzięki
zgromadzonym
funduszom
będziemy mogli oﬁarować odrobinę radości dzieciom z Domu
Dziecka „Słoneczny Dom” w
Radomiu oraz Fundacji: „Pomóż
i Ty” z którymi to organizacjami
od dawna współpracujemy.
Niespodzianką dla uczniów
naszej szkoły był zainicjowany
przez nauczycieli wychowania ﬁzycznego i Szkolnej Rady
Rodziców I Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Szkolny
korytarz i sala gimnastyczna rozbrzmiewała uderzeniami rakietek i krzykami dopingujących. W
eliminacjach do turnieju startowało ponad dwustu uczniów, w
turnieju 72. Finał wyłonił najlepszych:(kategoria klas I-II) Julia
Stańczyk, Gustaw Ptaszek (klasy
III-IV) Aleksandra Berlińska,
Maciej Makulski, (klasy V-VI)
Klaudia Białkowska, Dawid
Dobrowolski.
Wszystkie działania, imprezy,
niespodzianki dla dzieci to
piękne preludium do radosnych
Świat Bożego Narodzenia, na
które z utęsknieniem wszyscy
czekamy.
Bożena Cieślak
Sylwia Dąbrowska

wane niespodzianki w postaci
ręcznie zrobionych kwiatów.
16 października został zorganizowany „Europejski Dzień
Przywracania Czynności Serca”
pod nazwą Restart a Heart, który
jest odpowiedzią na Deklarację
Parlamentu Europejskiego z
czerwca 2012 r., w której państwa członkowskie nawołują
do ustanowienia Europejskiego
Tygodnia Podnoszenia Świadomości o Problemie Nagłego
Zatrzymania Krążenia. Celem
inicjatywy jest powszechne
nauczanie społeczeństwa udzielania pierwszej pomocy osobie,
u której wystąpiło nagłe i niespodziewane zatrzymanie krą-

żenia. W tym dniu o godzinie
12:00 do wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej
przystąpiło 41 uczniów z klas
IV-VI. Całe wydarzenie trwało
30 minut. W tym czasie wykonano 281 resuscytacji krążeniowo-oddechowych na 4 fantomach. Akcja poprzedzona była
projekcją ﬁlmu instruktażowego
„Uczymy się ratować”.
Nasza placówka od września uczestniczy w pilotażowym programie „Mistrzowie
Kodowania”, mającym na celu
upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach podstawowych. Uczestniczące w programie dzieci z klas
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IV-VI uczą się programować w
narzędziu do programowania
obiektowego Scratch. Projekt
organizowany jest przez Samsung Electronics we współpracy
z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Edukacji
Informatycznej i Zastosowań
Komputerów w Warszawie oraz
Stowarzyszeniem
„Rodzice
w Edukacji”, obejmuje swoim
zasięgiem 34 szkoły w 16
województwach. Uważamy, że
dzieci, które zostaną zainteresowane programowaniem i po
poznaniu podstawowego narzędzia sięgną po inne języki programowania będą miały lepszą
pozycję startową w przyszłości,
niż rówieśnicy, bez znajomości
kodowania. Umiejętność napisania aplikacji przestała być
domeną inżynierów – to umiejętność, która daje uczniom i
nauczycielom duże możliwości.
Program „Mistrzowie Kodowania” ma być dla nich inspiracją
do świadomego wykorzystywania nowoczesnych technologii
i tworzenia własnych narzędzi,
potrzebnych w codziennym
życiu, czy w szkole. Program
został ułożony tak, aby uczniowie klas IV-VI traktowali naukę
jak zabawę. Poznawany podczas zajęć język Scratch, został
opracowany w Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
z myślą o najmłodszych programistach. To proste narzędzie,
oparte na zasadzie budowania
z klocków i gotowych komend.
Agnieszka Szymańska i Ania
Paszkiewicz, które podjęły się
prowadzenia tych zajęć same
przeszły specjalistyczne szkolenie z zakresu programu. Dzięki
uczestnictwu w pilotażu zyskaliśmy kolejną tablicę multimedialną, trzynaście laptopów
oraz urządzenie wielofunkcyjne do powielania. Kolejnym
naszym krokiem jest udział w
programie „Aktywna edukacja”, prowadzonym w ramach
projektu „Wdrożenie podstawy

programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”, współﬁnansowanego ze
środków UE, realizowanego
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider programu) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej
(partner). Jego głównym celem
jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów, uzyskana dzięki
wykorzystaniu dostępnych w
szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych
TIK. Uważamy, że program
„Aktywna edukacja” stanowić
będzie pomost i przygotowanie
do optymalnego wykorzystania
sprzętu cyfrowego oraz racjonalnego zaplanowania modelu
pozyskiwania takiego sprzętu w
przyszłości – po to, by już „zarażeni” cyfryzacją nauczyciele

umieli atrakcyjnie i skutecznie
współpracować z uczniami i ze
sobą nawzajem.
15 listopada dyrektor szkoły,
Beata Jagielska otworzyła I
Turniejadę na 11 listopada,
witając przybyłych gości: Sekretarza Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza
Jędrzejczaka, Radnego Powiatu
Radomskiego Roberta Dobosza, Przewodniczącego Rady
Gminy Jedlińsk Waldemara
Sulisza, Wójta Gminy Jedlińsk
Wojciecha Walczaka, Sekretarza
Gminy Jedlińsk Włodzimierza
Dłużewskiego, Radną Jedlanki
Anetę Żurowską oraz całą społeczność lokalną i szkolną. Uroczystość podzielona była na dwie
części. W pierwszej, oﬁcjalnej,
młody reporter przeprowadzał

sondę wśród uczniów na temat
współczesnego patriotyzmu i
próbował dowiedzieć się, dlaczego obchodzimy Narodowe
Święto Niepodległości. „Patriotyzm to miłość do swojego
kraju” – powiedziała Kamila
z klasy V, uczestniczka akademii. Reporterskie scenki były
przeplatane fragmentami poezji
polskiej. Niesamowite wrażenie
wywarł moment pokazywania
przez jednego z uczniów słów-haseł, które były nośnikiem
wszystkiego, co jest związane
z patriotyzmem. Efekt został
spotęgowany doskonale dobranym podkładem muzycznym
oraz pokazem jednego z najważniejszych symboli dla każdego narodu – ﬂagi państwowej. Druga część to rywalizacja
w kilku płaszczyznach: wiedzy,
zdolności plastycznych, sportowych i wokalnych. Najwięcej
emocji dostarczały zawody sportowe, które podrywały wszystkich do gorącego dopingowania swojej drużynie. Niemniej
emocji wzbudziła rywalizacja
w konkursie wiedzy. Wszystkie
drużyny były doskonale przygotowane, nie obyło się bez dodatkowych pytań. Wielu wzruszeń
dostarczył konkurs wokalny
na najlepiej wykonaną pieśń
patriotyczną, a najtrudniejszy
do oceny dla jury był konkurs
plastyczny. W trakcie ustalania
punktacji znalazł się czas na
wspólne międzypokoleniowe
śpiewanie pieśni legionowych.
Turniejada była zwieńczeniem
Tygodnia Patriotycznego, którego głównym celem było propagowanie wiedzy na temat
Święta Niepodległości. Uroczystość była kolejną okazją do
wspólnego spotkania uczniów,
mieszkańców Jedlanki, przedstawicieli władz samorządowych oraz najwyższych władz
państwowych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Anna Paszkiewicz

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach
ziałamy w środowisku
D
- takim hasłem moglibyśmy podsumować ostatnie

wydarzenia, jakie miały miejsce
w naszej szkole. Zapraszamy do
uczestnictwa w imprezach i uroczystościach szkolnych nie tylko
rodziców naszych uczniów, ale
też dziadków oraz członków
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Bierwiec i Okolic – z panią radną
Ewą Oﬁarą na czele.
23.10. 2013r.odbyła się wieczornica ludowa zorganizowana
w ramach projektu „O czym szumią stare drzewa”, na którą licznie przybyli zaproszeni goście.
Nasi uczniowie zaprezentowali
swoje dokonania projektowe i
to w wielu dziedzinach. Widzowie mogli podziwiać dokonania artystyczne przedstawione
w formie montażu słowno-muzycznego zatytułowanego
„Drzewa ruszają w drogę”.
Uczestnicy projektu popisali się
znajomością wielu gatunków
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drzew, które poznawali oraz
fotografowali. Zaprezentowane
zostały zdjęcia pięknych, starych drzew z najbliższej okolicy. Wreszcie w popisie, który
zatytułowaliśmy „U mistrza
Jana w gościnie” nasi wychowankowie recytowali wiersze
Jana z Czarnolasu, a także swoje
własne próby poetyckie. Występom uczniów towarzyszyła
wystawa fotograﬁczna „Drzewa
nasze ojczyste”, będąca pokłosiem całego projektu. W pięknej, jesiennej dekoracji zdjęcia
drzew nabrały wyrazistości, a
prezentowana w centralnym
miejscu szkoły wystawa cieszy
się ogromnym powodzeniem
wśród dzieci i dorosłych odwiedzających naszą placówkę.
12 listopada świętowaliśmy
Dzień Niepodległości – wspólnie z zaproszonymi gośćmi oraz
licznie przybyłymi mieszkańcami Bierwiec. Ta uroczystość
miała niecodzienny charakter.

Nasi uczniowie wybrali się w
historyczną podróż - „Z pieśnią ku Niepodległej”. Wspólne
śpiewanie pieśni legionowych,
wojennych i żołnierskich przyniosło wiele wzruszeń, szczególnie osobom starszym. A
dzieci i młodzież naszej szkoły
uczestnicząc w tak emocjonalnym wydarzeniu, czerpała przy-

kład, że święto patriotyczne,
może być i podniosłe i radosne
zarazem.
Rok szkolny 2013/2014 jest
kolejnym etapem pracy nad
wyławianiem i pielęgnowaniem
dziecięcych zdolności. Wznowiła działalność „ Kużnia talentów” dla dzieci uzdolnionych.
W szkole realizowane są

▶

również projekty edukacyjne
w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Projektor - wolontariat
studencki”. Odbyły się już trzy
spotkania pod jednym wspólnym tytułem „Zaczarowana
kraina nutek” Były to zajęcia
plastyczne, muzyczne oraz
taneczne.
Finałem tego projektu był
Festiwal Talentów. W tym dniu
dzieci z naszej szkoły, mogły
prezentować swoje umiejętności w różnych dziedzinach. Były
wspaniale recytowane wiersze,
śpiewane piosenki, taniec. Nie

zabrakło występów zręcznościowych oraz popisów kabaretowych.
Pokaz talentów był wspaniałą
okazją do zaprezentowania się
uzdolnionych uczniów naszej
szkoły. Innym projektem zrealizowanym w naszej szkole był
„Młody Nobel udziela pierwszej pomocy” .Studentki pielęgniarstwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu zapoznały uczniów
z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Uświadamiały
jak się zachować, gdy jest się
uczestnikiem lub obserwatorem

wypadku oraz jak prawidłowo
wzywać pomocy. Uczniowie
chętnie brali udział w ćwiczeniach utrwalających zdobyte
wiadomości .
Nasze działania skierowane
na angażowanie środowiska wsi
Bierwce w życie szkoły znajduje
uznanie wśród społeczności
lokalnej i jest wspierane przez
Dyrekcję Szkoły, Panią Joannę
Mazur. Ułatwia to nam oddziaływanie wychowawcze i motywuje uczniów do aktywności.
Anna Wilczyńska,
Bożena Zbrożyna

Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku
Jesteśmy najlepsi w powiecie
radomskim…
ezapelacyjnie
jedlińscy
gimnazjaliści
górowali
w II edycji Konkursu Fotograﬁcznego ,,Mój powiat w obiektywie” pod patronatem Starostwa Powiatowego w Radomiu.
17 gimnazjalistów pod okiem
nauczycielki plastyki Teresy
Leśniewskiej wykonało fotograﬁe prezentujące turystyczne,
przyrodnicze i krajobrazowe
walory naszej gminy. W oryginalny sposób połączyli tradycję z nowoczesnością ukazując
piękno naszej małej ojczyzny.
W kategorii gimnazjalistów
powiatu radomskiego Klaudia
Deleska z klasy IIb zdobyła I
miejsce, III miejsce przypadło
Monice Bieńkowskiej z klasy
IIa, a wśród wyróżnionych znalazła się uczennica z klasy Ia
Julia Stąpór . Uczennice kolejno
otrzymały talony o wartości
700zł i 300zł oraz album pt.
”Cuda techniki” a także sportowy plecak.
Gimnazjaliści z Jedlińska w
programie „Na Własne Konto”.
W tym roku przystąpiliśmy do programu ,,Na Własne Konto” skierowanego dla
gimnazjalistów, którego operatorem jest Fundacja na Rzecz
Rozwoju Wsi ,,Polska Wieś
2000” im. M. Rataja. Koordynatorem w szkole jest nauczyciel
informatyki Roman Wójcik.
Dzięki temu uczniowie mają
możliwość poszerzania swojej
wiedzy podczas dodatkowych
lekcji z przedsiębiorczości oraz
ekonomii. Zajęcia realizowane
będą w trakcie I tygodnia ferii
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zimowych. W drugim semestrze uczestnicy programu
wykorzystają zdobytą wiedzę w
praktyce, przygotowując pracę
konkursową. W ramach zajęć
młodzież odwiedzi także banki i
spotka się z lokalnymi przedsiębiorcami. Podczas ich trwania
uczniowie poznają narzędzia
ekonomiczne, które umożliwią im lepszy start w dorosłym życiu. Wersja pilotażowa
programu „Na Własne Konto”
była realizowana w roku szkolnym 2011/12 w 27 gminach.
Uczestniczyło w niej ponad
500 uczniów. Towarzyszył jej
wyjątkowy konkurs, którego sposobu na walkę z chorobami
zwycięzcy otrzymali atrakcyjne cywilizacyjnymi takimi jak otystypendia.
łość czy schorzenia kręgosłupa
wynikające z braku aktywności
Konkurs Poezji Patriotycznej ﬁzycznej, problemem narkotyJak co roku uczniowie ków wśród dzieci i młodzieży,
naszego gimnazjum brali udział ich coraz większej dostępności i
w Gminnym Konkursie Poezji popularności, problemem agrePatriotycznej zorganizowanym sji i przemocy w szkole. Projekt
przez Gminne Centrum Kultury jest realizowany pod patronai Kultury Fizycznej w Jedlińsku. tem partnerów społecznych m.
Swoimi interpretacjami wier- in: Polskiego Komitetu Olimpijszy zachwycili jury zdobywając skiego, Polskiego Związku Lekwysokie lokaty. Wśród nagro- kiej Atletyki, Polskiego Związku
dzonych znaleźli się: Łukasz Piłki Nożnej.
Matysiak z kl. IIID - I miejsce,
Szymon Strzelecki z kl.IIIB – III
Trzymamy kciuki !!!
miejsce, Aleksandra Matysiak z
Do kolejnych etapów konkl.IIId – wyróżnienie. Uczniów kursów organizowanych przez
przygotowywały nauczycielki Mazowieckiego
Kuratora
języka polskiego Urszula Kre- Oświaty zakwaliﬁkowały się
kora i Monika Skwirowska.
trzy uczennice konkursu polonistycznego: Karolina Partyga
,,Sportowa Polska
kl. IIId, Patrycja Salak kl. IIIc,
jesteśmy na TAK!”
Marta Sułek kl. IIIb, historyczTo hasło ogólnopolskiej kam- nego ,,Losy żołnierza i dzieje
panii, do której przystąpiła nasza oręża polskiego w latach 1935szkoła. Celem akcji jest pro- -1945” uczeń z kl.I Paweł Flis
mocja uprawiania sportu jako i informatycznego LOGIA 14
uczeń klasy IIId Bartłomiej
Wójcik. Uczniów przygotowywali następujący nauczyciele
Urszula Krekora, Anna Malinowska, Monika Skwirowska
i Mariusz Kilar.
W nagrodę na mecz
ligi europejskiej
Wspaniałych wrażeń dostarczyła gimnazjalistom wycieczka
do Kielc. Wyjazd został wsparty
przez ﬁrmę Mars Polska jako
nagroda dla szkoły za wygraną
w Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków w Sochaczewie. Uczestnicy zwiedzili
największe muzeum zabawek

w Polsce i podziwiali rezerwat przyrody nieożywionejKadzielnia. Jednak największą
atrakcją niedzielnego wieczoru
okazał się pobyt na meczu
Europejskiej Ligi Mistrzów w
piłce ręcznej mężczyzn pomiędzy drużynami 10-krotnego
mistrza Polski VIVE TARGI
KIELCE i v-ce mistrzem Danii
KIF KOLDING KOPENHAGA.
Do pełni szczęści zabrakło tylko
wygranej naszej drużyny.
,,Wolontariat jest OK”
To hasło wpisuje się w działalność jedlińskich wolontariuszy.
Aktywnie działa grupa ok. 40
uczniów pod opieką Dominiki
Rybskiej- Strzelczyk. Oprócz
pomocy koleżeńskiej, działalności w przedszkolu (czytanie
i zabawa z najmłodszymi oraz
mikołajki), szkole podstawowej w Jedlińsku (mikołajki dla
zerówki) i GCKiKF w Jedlińsku wolontariusze biorą udział
w spotkaniach z innymi klubami.
I tak 7 uczniów brało udział w
sympozjum pt. ,,Wolontariat
jest w nas” organizowanym
w Zespole Szkół Muzycznych
w Radomiu. Ponadto wolontariusze z Radomia poprowadzili
warsztaty dla 19 uczniów naszej
szkoły w ramach programu
Projektor – Świąteczne inspiracje. 3 uczniów uczestniczyło
w Gali Wolontariatu, na której
odbyło się m.in. podsumowanie projektu ,,Wolontariat jest w
nas” i rozstrzygnięcie konkursu
Wolontariusz Roku 2013 - o ten
tytuł walczyła Ola Simlat z klasy
IIc.
Justyna Salak
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach
Akcje charytatywne
ak co roku, uczniowie naszej
szkoły chętnie włączyli się
w liczne akcje charytatywne
zorganizowane przez Samorząd
Uczniowski: „Zakręcona akcja”,
mająca na celu zbiórkę plastikowych nakrętek dla podopiecznych Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich; „Pomóżmy
Dominikowi”, polegająca na
zbiórce plastikowych butelek
dla Dominika, który jest podopiecznym Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z pomocą”; „Szkoło
Pomóż i Ty”, gdzie poprzez rozprowadzenie zakładek-cegiełek
wspiera się podopieczną Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych
„Pomóż i Ty”; „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” – zbierając pokarm dla bezdomnych
psów w Urbanowie; „Góra Grosza”, zorganizowana dla podopiecznych Towarzystwa Nasz
Dom.
Wycieczki
8
października
grupa
uczniów z naszej szkoły wraz z
kolegami i koleżankami z PSP
w Bierwcach uczestniczyła w
wyjeździe na basen do Radomia. 31 października uczniowie z klas IV-VI wzięli udział
w wycieczce do Warszawy do
Centrum Nauki Kopernik oraz
do kina.
Konkursy
Uczniowie klasy VI przystąpili do konkursów przedmiotowych
organizowanych
przez Mazowieckie Kuratorium
Oświaty. Julia Wójcicka zakwaliﬁkowała się do etapu rejonowego Konkursu Przyrodniczego, a Kacper Śmiechowski
do Konkursu Informatycznego
„miniLOGIA”.
8 listopada w GCKiKF
w Jedlińsku odbył się Konkurs
Poezji Patriotycznej. Wśród

wyróżnionych znaleźli się nasi
uczniowie: Amelia Brzezińska
z klasy II, Mateusz Kołodziejczyk z klasy IV i Andżelika Górnik z klasy V. Uczniowie licznie
brali udział w szkolnych konkursach: „Mój różaniec” (nagrody
oraz upominki dla wszystkich uczniów biorących udział
w konkursie ufundował ks.
prałat Henryk Ćwiek), „Wierzę
w Syna Bożego”, „Halloween
– najładniej wydrążona dynia”,
„Meditest”, „Światowy Dzień
Pluszowego Misia”, „Mikołajkowy turniej gry w szachy
i warcaby”.
Szkoła na rzecz środowiska
Uczniowie klasy V przygotowali akademię dotyczący zbiórki
zużytych baterii. Podsumowana została także VII edycja
szkolnego konkursu pt.: „Zbieraj, nie wyrzucaj”. Tegoroczna
kampania Ogólnopolskiej Akcji
„Sprzątania Świata” przebiegała
pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”. Z tej okazji uczniowie klasy VI przygotowali krótki
apel poświęcony powyższemu
zagadnieniu. Na zakończenie
zgromadzeni obejrzeli ﬁlm pt.:
„Każdy uczeń wie, co robić z
ZSEE”. Włączyliśmy się także
do akcji „20 TYSIĘCY TELE-

ZSP we Wsoli

Andrzeja Pawlika. Dyrektor złożył życzenia i wręczył nagrody
pracownikom szkoły. Pierwszoklasiści swoje umiejętności
i wiadomości wspaniale zaprezentowali w części artystycznej.
Akademię uświetnił chór, który
zaśpiewał hymn narodowy
i „Piosenkę dla nauczycieli”.
I Ty możesz uratować
czyjeś Życie
Dyrekcja szkoły i SK PCK
zaprosili do szkoły członków
OSP w Wielogórze – Zenona
Michalika i Edgara Zielonkę,
by przeprowadzili dla klas
IV-VI szkoły podstawowej oraz
uczniów gimnazjum pokaz
udzielania pierwszej pomocy w
sytuacjach zagrożenia zdrowia
i życia. Pokaz ten odbył się 7
listopada i został poprowadzony
przez strażaków, którzy przeszli
stosowne przeszkolenie i posiadają odpowiednie umiejętności.
Ratownicy omówili, jak należy
się zachować w przypadku kontaktu z poszkodowanym, kto i
kiedy powinien zadzwonić po
pomoc, pokazali na fantomach,

J

Rozpoczęcie roku szkolnego
2013/2014
2 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Poprzedziła
go Msza Święta celebrowana
przez ks. Andrzeja Pawlika.
W murach szkoły wszystkich
zgromadzonych uczniów, rodziców, nauczycieli i gości powitał
nowy dyrektor – Paweł Stępnikowski, który życzył owocnej
współpracy, a uczniom jak najlepszych wyników w roku szkolnym. Następnie głos zabrał Wójt
Gminy Jedlińsk Wojciech Walczak, przedstawiając oﬁcjalnie
osobę nowego dyrektora szkoły.
Dzień Edukacji Narodowej
11 października odbyło się
uroczyste pasowanie pierwszoklasistów ze szkoły podstawowej na uczniów, ślubowanie
uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz obchody Dnia
Edukacji Narodowej. Dzień
ten rozpoczęła Msza Święta w
kościele pw. św. Bartłomieja
we Wsoli odprawiona przez ks.
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FONÓW NA 20. SPRZĄTANIE ŚWIATA”, zorganizowanej
przez Fundację Nasza Ziemia
oraz ﬁrmę Greenfone Sp. z o.o.
W szkole prowadzona jest także
zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Z życia szkoły
29 września uczniowie naszej
szkoły uświetnili swoim występem Festyn Rodzinny „Nie ma
jak rodzina” zorganizowany w
DPS w Jedlance. 21 listopada
uczniowie klasy V również
zawitali do DPS i zaprezentowali program artystyczny
oraz wręczyli własnoręcznie
wykonane kwiaty z okazji Dnia

Pracownika Socjalnego. 8 listopada uczniowie klas I-III wraz
z wychowawcami w Dniu Zdrowego Śniadania, zorganizowali
wspólne śniadanie w swoich
klasach.

jak należy wykonać sztuczne
oddychanie, założyć kołnierz
zabezpieczający kręgi szyjne,
zabezpieczyć złamaną kończynę.
Wyróżnienia w konkursie
recytatorskim
Dnia 8 listopada w Gminnym Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej w Jedlińsku odbył się
XVIII Gminny Konkurs Poezji
Patriotycznej. Troje uczniów
naszej szkoły – Kacper Klocek
z klasy Va, Katarzyna Czubińska

z klasy Vb i Kinga Plewińska z
klasy VI b, zdobyli wyróżnienia.
II Halowy Turniej Piłki Nożnej
z okazji Dnia Niepodległości
Po raz drugi ZSP we Wsoli
i Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy we Wsoli na sportowo
uczcił Święto Niepodległości.
W dniu 6 listopada w sali gimnastycznej rozegrano II edycję
zawodów. Uczestniczyły w nich
drużyny chłopców ze szkół w
Starych Zawadach, Jedlance,
Jedlińsku,
Wierzchowinach,

Sport
Drużyna w składzie: Bartosz
Górka, Kamil Komorowski,
Adrian Płaskociński, Konrad
Wójcik, Mateusz Nowakowski,
Mateusz Kołodziejczyk, Michał
Brzeziński i Krystian Ślendakowski, zajęła III miejsce w
eliminacjach wojewódzkich IV
Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Nasza
szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Sportowa
Polska – jesteśmy na TAK”, której celem jest promocja uprawiania sportu jako sposobu na
walkę z chorobami cywilizacyjnymi.
BRD
Drużyna w składzie: Aleksandra Wolak, Monika Wójcik
i Kacper Śmiechowski, dwukrotnie zajęła I miejsce na
szczeblu powiatu w konkursach
„Bezpieczne drogi Radomia”
oraz „Jesienny Rower”.
Aneta Strzelecka
Karolina Bartos

▶

Owadowie i Wsola oraz cztery
drużyny dziewcząt – z Jedlanki,
Starych
Zawad,
Owadwa
i Wsoli.
W kategorii dziewcząt wygrała
drużyna ze Wsoli, drugie miejsce – Jedlanka, trzecie – Owadów, czwarte – Stare Zawady.
Wśród chłopców wygrał zespół
z Jedlanki, kolejne miejsca zajęły
odpowiednio następujące drużyny: Jedlińsk, Wsola, Owadów,
Wierzchowiny, Stare Zawady.
Statuetkami wyróżniono Paulinę Wędzonkę i Karolina Konopik ze Wsoli oraz Krzysztofa
Rojka z Owadowa i Adriana
Kobzę z Jedlanki. Statuetki MVP
traﬁły do rąk Roksany Seraﬁn ze
Wsoli i Bartłomieja Nowocienia
z Jedlanki.
95 rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości
8 listopada w ZSP we Wsoli
odbyła się uroczysta akademia
z okazji 95 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Program artystyczny zaprezentowali uczniowie klasy VI i V.

ZSP w Wierzchowinach
ozpoczęcie roku szkolnego
R
to ważne wydarzenie w
życiu szkoły. 2 września społecz-

ność szkolna ZSP im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach rozpoczęła kolejny
rok szkolny. Uczniowie klas
młodszych powitali ten dzień
zabawnymi wierszami i piosenkami o tematyce wakacyjnej i
szkolnej. Przypomniano również o 74. rocznicy wybuchu II
wojny światowej. Na uroczystość
przybył Włodzimierz Dłużewski,
Sekretarz Gminy Jedlińsk, który
oﬁcjalnie przedstawił Dorotę
Dobosz, nową dyrektor szkoły i
życzył wszystkim owocnej pracy
w nadchodzącym roku szkolnym. Dyrektor zainaugurowała
nowy rok szkolny 2013/2014,
kierując ciepłe słowa do uczniów,
rodziców i nauczycieli. To był
dzień szczególny głównie dla
dzieci, które po raz pierwszy
przekroczyły próg szkoły. Wszyscy obecni byli podekscytowani
zbliżającymi się obowiązkami!
Członkowie
Samorządu
Uczniowskiego już od pierwszych dni w szkole rozpoczęli
swą działalność i zaangażowali się w akcje charytatywne.
„Zakręcona akcja” to działanie,
które ma na celu zebranie jak
największej ilości nakrętek plastikowych. Zostaną one przekazane
do Zakonu Maltańskiego, który
pomaga chorym dzieciom. SU
chce pomóc także zwierzętom.

Główną rolę w przedstawieniu doskonale odegrała Kinga
Plewińska z klasy VIb, która
jako zbuntowana nastolatka,
miała przygotować referat
dotyczący roku 1918 r. i odzyskania przez Polskę wolności.
Trzy
scenki
rodzajowe
w satyrycznym ujęciu przedstawiły najważniejsze wydarzenia
historyczne – od upadku RzeW szkole rozpoczęła się zbiórka
pożywienia, koców i posłań dla
psów i kotów. Zebrane produkty
i rzeczy przekażemy radomskiemu schronisku. Opiekunem
Samorządu Uczniowskiego jest
Agata Pawluczyk.
Nie samą nauką żyje młody
człowiek… 30 września uczniowie klasy IIa, IIb i V pojechali
na wycieczkę do Kazimierza.
W drodze do celu uczniowie mieli
zapewnione dodatkowe atrakcje. Młodzież mogła spróbować
wód leczniczych w Nałęczowie
i zobaczyć zamek w Puławach.
W Kazimierzu uczniowie zwiedzili rynek i zabytkowy kościół,
następnie młodzi podróżnicy
weszli na Górę Trzech Krzyży.
Nie zabrakło też rejsu statkiem
po Wiśle. Wycieczka była w połowie sﬁnansowana przez tajemniczego sponsora.
Jak co roku pod koniec września wzięliśmy udział w akcji
„Sprzątanie świata”. Uczniowie każdej klasy pod opieką
nauczycieli sprzątali teren wokół
szkoły oraz pobliskie drogi. Niestety ilość zebranych śmieci nie
napawa optymizmem i przekonuje o konieczności podejmowania podobnych akcji.
Z okazji Dnia Nauczyciela
uczniowie klas VI, IV i I pod
kierunkiem Małgorzaty Zegarek przygotowali program artystyczny składający się z humorystycznej scenki rozgrywającej się
w klasie oraz koncertu życzeń.
Usłyszeliśmy przeboje znanych

czypospolitej Szlacheckiej do
roku 1918. Oprawę muzyczną
przygotowała
Katarzyna
Sadowska. Szkolny chór zaprezentował najpiękniejsze pieśni
patriotyczne. Ciekawe aranżacje muzyczne i staranne wykonanie podkreśliły niezwykle
uroczysty charakter spotkania.
Odpowiedzialność nieletnich wobec prawa.

zespołów m.in.: Budka Suﬂera,
Ich Troje, Brathanki, z tekstami
dostosowanymi do okoliczności. Uczniowie wręczyli kwiaty
wszystkim pracownikom szkoły,
składając im najlepsze życzenia.
W tym dniu miło nam było gościć
Włodzimierza Dłużewskiego,
Sekretarza Gminy Jedlińsk.
Wspomnienia z lat szkolnych
pozostają w naszych sercach na
zawsze. Uroczyste ślubowanie
charakterystyczne dla kolejnego
etapu kształcenia to bardzo
ważne wydarzenie dla każdego
młodego człowieka. 29 października w naszej szkole odbyła się
uroczystość ślubowania i pasowania najmłodszych dzieci z
klasy, na uczniów naszej szkoły.
Pierwszoklasiści zaprezentowali
swoje umiejętności recytatorskie
i wokalne, udowodnili nauczycielom i rodzicom, że warto włączyć
ich w poczet uczniów. Po ślubowaniu na sztandar szkoły, zostali
pasowani na uczniów przez
dyrektor szkoły, która życzyła im
sukcesów w nauce.
Uczniowie klasy I gimnazjum, również mieli zaszczyt
dostąpienia przyjemności uroczystego pasowania. Uczestnicy koła teatralnego „Ogród
Sztuki” zaprezentowali występ
artystyczny z lekką nutką czarów i tajemnicy pt. „Harry Potter. Tiara Przydziału”, wprowadzając wszystkich w magiczną
atmosferę. Pierwszoklasiści stali
się pełnoprawnymi gimnazjali-

Nauka w gimnazjum to
ważny okres w życiu młodego
człowieka. To także osiągnięcie
szczególnego wieku, w którym
to nieletni może odpowiadać
prawnie za swoje czyny. Właśnie temu tematowi w głównej mierze poświęcone zostało
spotkanie zorganizowane przez
pedagoga szkolnego dla gimnazjalistów z funkcjonariuszami
z KMP w Radomiu – starszą
sierżant Alicją Wasik i sierżant
sztabową Karoliną Nowocin.
Policjantki przedstawiły przepisy związane z odpowiedzialnością nieletnich, omówiły
także środki, jakie może zastosować w stosunku do nieletnich
sąd rodzinny, uprzedziły też
o innych konsekwencjach związanych z popełnieniem czynu
karalnego – zamknięcie sobie
drogi do wykonywania wielu
zawodów. Spotkanie uzmysłowiło uczniom, że odpowiadają
za swoje postępowanie.
Dorota Jędrasiewicz

stami. Opiekunem tego przedsięwzięcia była Marta Piasek,
natomiast oprawą muzyczną
zajęła się Justyna Turzyńska. Serdecznie dziękujemy publiczności
za gromkie brawa! Na pamiątkę
tego wydarzenia dzieci otrzymały
dyplomy i drobne upominki od
rodziców oraz od Radnego Rady
Gminy Jedlińsk, Waldemara
Cichowlasa.
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w ZSP
w Wierzchowinach przystąpili
do etapu szkolnego konkursów
przedmiotowych organizowanych na zlecenie Mazowieckiego
Kuratora Oświaty (łącznie 29
uczniów). Z dumą informujemy,
że do etapu rejonowego konkursu chemicznego zakwaliﬁkowała się Kamila Kraszewska,
uczennica III klasy gimnazjum.
Gratulujemy!!!
Mamy za sobą również piękną
uroczystość szkolną z okazji
Dnia Niepodległości. Elżbieta
Bińkowska wraz z uczniami
przygotowała patriotyczną ucztę
artystyczną dla całej społeczności szkolnej. Powstał nieoczekiwanie „szkolny chór”, a pieśń
„Przybyli ułani pod okienko”
rozbrzmiewała
kilkakrotnie
z udziałem uczniów, nauczycieli
i pracowników szkoły. Oklaskom
nie było końca.
Marta Piasek
Małgorzata Zegarek
Agata Pawluczyk
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dane starty strzelców i lekkoatletów ULKS Jedlińsk,
szkoły z Jedlińska znów w czołówce na Mazowszu,
piłkarze
zakończyli
pierwszą
rundę
sezonu,
XVI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej rozpoczęte .
Strzelcy w kierunku
„na dwunastą”

Patryk Świąder - czwarty zawodnik
MP Młodzików w strzelectwie.

Dobre starty zanotowali
zawodnicy sekcji strzeleckiej
ULKS Jedlińsk. Młodzicy systematycznie pną się w górę poprawiając swoje rekordy życiowe
i uzyskując coraz wyższe
tzw. klasy sportowe. W Mistrzostwach Polski Młodzików we
Wrocławiu wystąpiła czwórka
reprezentantów ULKS Jedlińsk.
Zawody przeprowadzono na
obiektach klubu Śląsk, gdzie
znajduje się największy kompleks
strzelnic w kraju. Podopieczni
Mariusza Kilara po raz pierwszy
w życiu mieli okazję strzelać do
tarcz elektronicznych. W konkurencji karabin pneumatyczny
30 strzałów o podium „otarł się”
Patryk Świąder. Ustanowił on
nowy rekord życiowy 273 pkt.
i ostatecznie uplasował się na
czwartym miejscu. Dziewczęta
Monika Kozłowska, Patrycja
Pacała i Joanna Oﬁara zajęły
odpowiednio 15, 19 i 23 miejsce. Monika uzyskując 275 pkt.
wypełniła normę na drugą klasę
sportową. Z kolei, w VII Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich w Bochni najlepszym wśród
młodzików okazał się Krystian
Piowowarczyk. Fakt rozgrywania imprezy prawie ćwierć kilometra pod ziemią nie przeszkodził Krystianowi w ustrzeleniu
nowej życiówki -272 pkt.
Na nowej, 50-cio stanowiskowej strzelnicy w Siedlcach
odbyły się zawody o Puchar
Prezesa Warszawsko - Mazowieckiego Związku Strzelectwa
Sportowego. W kategorii młodzików pierwsza lokata dla
Krystiana Piwowarczyka, drugie
miejsce zajął Patryk Świąder.
Wśród dziewcząt na trzecim
miejscu Monika Kozłowska, za
nią Joanna Oﬁara z wynikiem
dającym drugą klasę sportową.
W kategorii juniorek na podium
stanęły Agata Kupis i Magdalena Kowalczyk, zajmując odpo-
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wiednio drugą i trzecią lokatę.
Dużym przeżyciem dla naszych
młodych zawodniczek był
start w prestiżowych zawodach
międzynarodowych – Polish
Open Kaliber Białystok 2013.
Pojechały one głównie w celu
nabywania doświadczenia. To
impreza prowadzona w języku
angielskim, w której wystąpiło
ponad 600 zawodników, w tym
kadra narodowa Rosji, Ukrainy,
Białorusi, Polski, zawodnicy
z Indii, Norwegii, Litwy, Estonii,
Łotwy i egzotycznej Sri Lanki.
To zawody jedne z dwóch w
Polsce, występujące w kalendarzu imprez europejskich, z których prowadzona jest transmisja
telewizyjna i padają wyniki na
poziomie rekordów świata. Na
koniec roku strzelcy wystartują jeszcze w mistrzostwach
Mazowsza.
Sprinterki piąte
Radom był stolicą polskiej
lekkoatletyki, goszcząc najlepszych młodzików w ramach
Mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. Do tej imprezy
zakwaliﬁkowali się również
reprezentanci ULKS Jedlińsk.
W konkursie rzutu dyskiem
wystąpiła Marta Śpiewak, której
do ścisłego ﬁnału zabrakło zaledwie kilkanaście centymetrów.
Ostatecznie zajęła dziewiąte
miejsce. W biegu na 2000 m na
16 miejscu uplasował się Patryk
Szatan.
Największe oczekiwania związane były ze startem sztafety
4x100m dziewcząt. Angelika
Górka, Paulina Paluch, Ewelina
Kucharska i Katarzyna Szczęsna do ﬁnału awansowały z
trzecim czasem. W ﬁnale prawie wszystkie zespoły dokonały
zmian personalnych dozwolonych w regulaminie. Fakt ten
nie pozwalał na optymistyczną
prognozę wyniku, a wygrana z
jakimkolwiek zespołem byłaby
już sukcesem. Nasze dziewczyny

nie wystraszyły się. Pobiegły w
ﬁnale najszybciej w sezonie w
czasie 51,06 sek., zajmując piąte
miejsce. Do czwartego zabrakło
0,01 sek., do medalu 0,84 sek.
W gronie silnych ekip z dużych
ośrodków to kolejne cenne
osiągnięcie zawodniczek ULKS
Jedlińsk.
Lekkoatleci Jedlińska zwyciężyli drużynowo w Międzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych dla szkół gimnazjalnych o Puchar Henryka Jakimiaka w Siedlcach zdobywając
w nich 5 złotych, 6 srebrnych i
4 brązowe medale. W imprezie startowali reprezentanci
szkół z Polski oraz Ukrainy,
Łotwy, Litwy, Estonii i Obwodu
Kaliningradzkiego osobno w
poszczególnych trzech rocznikach. Także w Siedlcach, w
zawodach wojewódzkich „Szukamy talentów” zawodnicy z
Jedlińska zwyciężyli w punkta-

Szkolnej. Szkoły z Jedlińska po
raz kolejny znalazły się w ścisłej czołówce najlepszych placówek na Mazowszu w sporcie
szkolnym. Wśród 347 sklasyﬁkowanych szkół gimnazjalnych
Jedlińsk uplasował się po raz
trzeci z rzędu na drugim miejscu
zdobywając 82 pkt. Na pierwszym miejscu Gimnazjum Sportowe Nr 35 z Warszawy 90 pkt.
Trzecia lokata dla Gimnazjum
nr 6 z Siedlec 77,5 pkt. Na 76
miejscu z dorobkiem 7,5 pkt jest
gimnazjum ze Wsoli. W rywalizacji podstawówek wygrała PSP
5 z Wyszkowa 54,5 pkt przed
PSP 22 z Płocka 47,5 pkt i PSP
6 z Płocka 42,5 pkt. Zaledwie
pół punktu mniej zgromadziła
PSP w Jedlińsku, której przypadło 4 miejsce. Po jednym
punkcie zdobyły szkoły ze Starych Zawad i Wsoli zajmując
miejsca 142- 170. Pół punktu
dla szkoły w Wierzchowinach,

Trofea
XV
Mazowieckich
Igrzysk
Młodzieży
Szkolnej
z rąk Anity Włodarczyk odebrali Krystian Kilar i Dariusz Cielniak.

cji klubowej i zajęli drugie miejsce w punktacji szkolnej. Start
okrasili zdobyciem 7 złotych i 5
srebrnych medali.

którą wraz z wieloma innymi
placówkami sklasyﬁkowano na
miejscach 171-287. Puchary
dla najlepszych wręczali Anita
Włodarczyk – aktualna wiceCiągle na topie
mistrzyni świata i medalistka
W Teresinie koło Sochaczewa olimpijska w rzucie młotem i jej
podsumowano wyniki współza- trener Krzysztof Kaliszewski.
wodnictwa szkół w XV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży
W górze, środku i na końcu
Zimową przerwę w rozgrywkach klasy A piłkarze GKS
Jedlińsk spędzą spokojnie.
Rundę jesienną zakończyli na
siódmym miejscu. W czternastu rozegranych spotkaniach
zdobyli 23 punkty odnosząc 7
zwycięstw, 2 remisy i 5 porażek.
Strzelili 42 gole, co stawia ofensywę Jedlińska na pierwszym
miejscu w grupie. Tracąc 28 goli
mają bilans bramek +14 i jest
to piąte osiągnięcie w stawce.
To typowa drużyna środka,
grająca stabilnie zarówno na
wyjazdach jak i na własnym
boisku. Od czwartego w tabeli
Orła Gielniów dzieli ją różnica
5 pkt. Środek tabeli uzupełniają
jeszcze Zodiak Sucha i Kraska
Jasieniec. Nad ósmą Mogielanką
Sztafeta ULKS Jedlińsk rywalizowała w doborowej stawce Mogielnica GKS ma już sporą
7-punktową przewagę. Jeśli GKS
- co widać na telebimie.

poprawi grę obronną i utrzyma
dyspozycję strzelecką to może
uplasować się na koniec sezonu
kilka pozycji wyżej. Aż 14 pkt
mniej od GKS-u zdobyli zawodnicy Orła Jedlanka. Przedostatnie miejsce to zagrożenie spadkiem do niższej klasy rozgrywkowej. Na 9 zdobytych punktów

Miłosz Pomarański.

złożyły się tylko 3 zwycięstwa,
co ciekawe, odniesione wyłącznie na boiskach rywali. W pozostałych meczach futboliści Orła
schodzili z murawy pokonani.
Wprawdzie stracili zaledwie
jedną bramkę więcej niż Jedlińsk
ale w zespole słabo realizowane
są zadania ofensywne. 16 traﬁeń do „sieci” rywali to prawie
najsłabszy wynik w lidze i nie
przynosi chwały formacji ataku.
Strata do zespołu Sokoła Przytyk jest nieduża. Trzy „oczka”
można odrobić w jednym spotkaniu. Jednak, przede wszystkim, punkty trzeba zdobywać
grając u siebie. Zgoła odmienne
nastroje panują w Wielogórze.
Strażak w klasie B prezentuje się
bardzo dobrze i zajmuje drugie
miejsce z tym samym dorobkiem punktowym co prowadząca Wisła Solec. Mimo najlepszego bilansu bramkowego w
grupie (+32!) o aktualnym miejscu decyduje wynik bezpośredniego spotkania z Wisłą, które
Wielogóra przegrała 1:2. Analizując wyniki, Strażak strzelił
najwięcej goli - aż 43 i zanotował najmniej bramek straconych – tylko 11. Czy w rundzie
wiosennej uda się pokonać futbolistów z Solca? Wielogórzanie
są w bojowych nastrojach i jeśli
przepracują okres zimowy to…
Nie można także zapominać
o rywalach będących za plecami.
Hubal Chlewiska, Wisła Chotcza
oraz nieobliczalny Cech Radom
mogą zabrać punkty najlepszym
i wtrącić się do walki o awans.
Już są efekty
O powołaniu do kadry
ROZPN rocznika 2002 zawodnika GKS Jedlińsk Miłosza
Pomarańskiego pisaliśmy w
poprzednim numerze. Wystąpił on w meczach Radomia
z reprezentacjami Warszawy
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i Płocka, które zakończyły się
wygraną z Płockiem 3:0 i remisem z Warszawą 1:1. Świetnie
grają młodzicy GKS z rocznika
2001. W swojej grupie zaledwie
jeden mecz zremisowali a pozostałe 7 spotkań rozstrzygnęli na
swoją korzyść. Oczywiście przewodzą w tabeli. Prowadzą także
orlicy Jedlińska - rocznik 2003,
którzy liderują wraz z zespołem
Juniora Radom. Na trzecim miejscu plasują się juniorzy młodsi
GKS – rocznik 1998. Odnieśli po 4 zwycięstwa i porażki,
2 razy zremisowali. Jedlińszczanie nie wykorzystują atutu własnego boiska, bowiem u siebie
przegrali wszystko. Nie wiedzie
się młodzikom Strażaka z rocznika 2002. W dziesięciu meczach
zdobyli 4 punkty i zajmują ostatnią lokatę w swojej grupie.
Dwie w ﬁnałach
Eliminacje międzypowiatowe
XVI Mazowieckich Igrzysk
Mlodzieży Szkolnej rozpoczęły
się zmaganiami w sztafetowych
biegach przełajowych. Na lotnisku w Piastowie wystąpiły
dziesięcioosobowe zespoły szkół
podstawowych i gimnazjalnych
ze wszystkich powiatów regionu
radomskiego. Każdy z zawodników miał do pokonania 800-metrową pętlę, jedynie chłopcy
z gimnazjów biegali 1000 m.
Naszą gminę reprezentowały
tym razem wyłącznie zespoły
z Jedlińska – po dwa z PSP
i gimnazjum.
Poszczególne
biegi
były
niezwykle ciekawe. W biegu
dziewcząt ze szkół podstawowych początkowo liderowały

uczennice z Kozienic, później
na czoło wysunęły się biegaczki
z radomskich szkól Nr 4 i 3.
Najlepiej zestawili jednak sztafetę szkoleniowcy z Jedlińska
- Alina i Dariusz Cielniakowie.
Ich wychowanki dopiero na
dziesiątej zmianie, na 300 m
przed metą, objęły prowadzenie i wygrały 20 m przed PSP
4 Radom. Wśród chłopców od
początku aż do ostatniej zmiany
prowadziła drużyna chłopców
PSP 6 Radom. Sztafety z Jedlińska, Przytyka i PSP 4 Radom
toczyły zażartą walkę o drugie
miejsce, premiowane awansem do ﬁnału wojewódzkiego.
Ostatecznie srebrne medale dla
zawodników z Przytyka, którzy mieli wyraźną przewagę
na mecie nad podopiecznymi
Sławomira Słomki. Rywalizacji dziewcząt z gimnazjów ton
nadawały faworytki – uczennice
PG 8 z Radomia oraz Jedlińska.
Chcąc przerwać jedenastoletnią
hegemonię biegaczek z Jedlińska radomianki przystąpiły do
biegu z wielkim animuszem
prowadząc od startu. Zdołały
one utrzymać prowadzenie do
piątej zmiany. Od tego momentu
dziewczęta z Jedlińska systematycznie zwiększały dystans kończąc bieg z minutową przewagą.
O klasie obu zespołów świadczy
fakt zdublowania większości
startujących zespołów. Gimnazjalistki pobiegły w składzie:
Izabela Górka, Wiktoria Warda,
Sylwia Jóźwik, Wiktoria Łobodzin, Karolina Krawczyk , Ewa
Nowak, Magdalena Śpiewak,
Ewelina Kucharska, Paulina
Paluch, Katarzyna Szczęsna, Syl-

wia Kurek.
Wśród gimnazjalistów zanotowano niespodzianki. Do nich,
niestety, zaliczyć trzeba szóste
miejsce gimnazjalistów z Jedlińska. Porażka z Przytykiem, który
zajął drugie miejsce i awansował do ﬁnału wojewódzkiego
jest przykra. Tydzień wcześniej,
w eliminacjach powiatowych
biegacze Radosława Oﬁary byli
zdecydowanie lepsi od rówieśników z Przytyka. W ﬁnałach
wojewódzkich, które odbędą
się w kwietniu (być może
w Jedlińsku) wystąpią tylko
żeńskie ekipy z Jedlińska. Jako
kolejni do eliminacji igrzysk
przystąpią unihokeiści i tenisiści
stołowi.
Mała iskierka
W ostatnich latach tenisiści
stołowi nie osiągali znaczących wyników w dyscyplinie,
która na terenie gminy ma tak
olbrzymie tradycje. Dlatego
też z uznaniem trzeba mówić
o sukcesach uczennicy ze Wsoli
Zuzanny Molendowskiej. Trenująca w radomskiej Broni pod
okiem Mariana Woźniaka Zuzia
zwyciężyła w pierwszym wojewódzkim turnieju kwaliﬁkacyjnym w kategorii skrzatek.
W drugim turnieju potwierdziła dobrą dyspozycję, zajmując trzecie miejsce. Czekamy na
dalszy rozwój talentu młodziutkiej zawodniczki.
Krystian Kilar

Sztafeta przełajowa PSP Jedlińsk Anna Religa, Karolina Nowakowska, Agata Flis, Kinga Sułek, Joanna Durok,
Paulina Trojanowska, Klaudia Białkowska, Adrianna Lao, Anna Borowska, Daria Banaszkiewicz, Kinga Kiepiela,
Marta Krupa wraz z nauczycielem Aliną Cielniak.
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