www.jedlinsk.pl

Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk

Jedlińskie Raczki wręczone

Nr 39/marzec/2014

ISSN 1733-9421

str. 2

str. 3

Ścięcie Śmierci

str. 8-9

Drodzy Państwo
Z nowym rokiem kalendarzowym rozpoczęliśmy
także nowy rok budżetowy.
Uchwalony przez Radę
Gminy budżet, zamykający
się kwotą prawie 53 mln
zł, zawiera bardzo ambitne
cele. Tegoroczne zadania to
m.in. budowa i przebudowa
dróg gminnych i oświetlenia ulicznego, budowa

W

stacji
uzdatniania
wody
w
Jedlińsku
i
Mokrosęku
oraz wiele innych
inwestycji, których łączna wartość
wyniesie
ponad 18 mln
zł. Prowadzenie
tak dużej ilości zadań o tak
wysokiej wartości będzie
możliwe dzięki staranności w przygotowaniu
tych inwestycji oraz skuteczności w pozyskiwaniu środków ﬁnansowych
na ich realizację.
Sprzyjające
warunki
pogodowe
umożliwiły
przyspieszenie prac na
placach budowy naszych

inwestycji.
Postępuje
budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku – obecnie
wykonywane są instalacje
oraz tynki. Wznowione
zostały także roboty przy
budowie boiska wielofunkcyjnego w Czarnym
Ługu – planowany termin zakończenia prac to
maj. Kolejny taki obiekt
powstanie niebawem w
Woli Gutowskiej. Nie są to
jedyne inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.
Przebudowany
zostanie kompleks boisk
i urządzeń sportowych przy
PSP w Jedlińsku – powstanie boisko do piłki nożnej
o nawierzchni ze sztucznej
trawy, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poli-

uretanowej, rzutnia kulą,
skocznia w dal, bieżnia
o nawierzchni poliuretanowej, trybuny i siłownia plenerowa. Rozstrzygnęliśmy
także przetargi na przebudowę dróg gminnych
w Starych Zawadach oraz
Jankowice – Górna Wola.
Korzystając z okazji
chciałby zaapelować do
Państwa o rozwagę podczas prac porządkowych
i
pielęgnacyjnych
na
polach i posesjach. Początek wiosny to okres, kiedy
dochodzi do dużej liczby
pożarów łąk i nieużytków.
Przypominam, że wypalanie traw jest zabronione
i stanowi poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska.
Wojciech Walczak

Jedlińskie Raczki wręczone

ójt Gminy Jedlińsk dostrzegając potrzebę wyróżnienia i docenienia szczególnych zasług na rzecz gminy,
ustanowił Statuetkę Honorową „Jedliński Raczek”. Statuetką
będą przyznawane osobom lub instytucjom, które w znaczący
sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i społecznego, pielęgnowania tradycji i kultury, kształtowania postaw
etycznych i obywatelskich.
Autorem projektu Statuetki
Pierwsze wręczenie Stajak i jej wykonawcą jest Artur tuetki odbyło się w trakcie
Wąsowicz – pochodzący obchodów jedliński kusaków,
z gminy Jedlińsk, z miejsco- w zapustny wtorek 4 marca
wości Bród artysta plastyk, 2014 r.
absolwent Wydziału Sztuki
Uhonorowani zostali:
Politechniki Radomskiej.
• Ksiądz prałat doktor Henryk

Ćwiek – proboszcz parafii pw.
świętych Apostołów Piotra
i Andrzeja w Jedlińsku –
w uznaniu za jego szczególny
wkład w działalność społeczną
i charytatywną oraz kształtowanie wzorowych postaw
i wartości moralnych,
• Dr Krzysztof Sadurski – prezes zarządu Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego
w Jedlińsku – w uznaniu
za jego szczególny wkład

w
rozwój
gospodarczy
i kształtowanie pozytywnego
wizerunku gminy Jedlińsk,
• Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Statuetkę
odebrał kierownik Muzeum –
Tomasz Tyczyński – w uznaniu za jego szczególny wkład
w dziedzinie kultury i promocji
gminy
Jedlińsk
oraz działalność na rzecz
edukacji literackiej.
T.K.

STATUETKA „JEDLIŃSKI RACZEK”

Wojciech Walczak - Wójt Gminy Jedlińsk podczas wręczania statuetek.

Jest to statuetka ceramiczna, wykonana
z gliny czerwonej, szkliwiona. Jej forma
posiada podwójną symbolikę. Pierwsze znaczenie, wyraźnie nawiązujące
do nazwy – „Jedliński Raczek”, to odniesienie do licznie występujących niegdyś
w wodach Radomki raków – górna część
statuetki przypomina złożone szczypce
raka. Jednocześnie można tu dostrzec
sylwetkę człowieka z uniesionymi do
góry i złączonymi nad głową rękoma, co
symbolizuje siłę i triumf, ale także pasję
i uczucie – ręce wyraźnie układają
się w obrys serca.

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.
Tel. 48 32 13 881
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SKRÓCONY OPIS BUDŻETU NA 2014 ROK

grudnia 2013 roku Rada Gminy Jedlińsk przyjęła budżet na 2014 rok. W budżecie tym zaplanowano dochody
i przychody w wysokości 52.860.000 zł. Natomiast wydatki i rozchody budżetowe wyniosą 52.860.000 zł.
Skrócony opis budżetu na 2014 rok

Dochody budżetu

40.500.000

• bieżące

37.700.000

• majątkowe

2.800.000

Przychody budżetu

12.360.000

Razem dochody i przychody

52.860.000

Wydatki budżetu

51.230.000

• bieżące

33.170.000

• majątkowe

18.060.000

Rozchody budżetu

1.630.000

Razem wydatki i rozchody

52.860.000

Wydatki inwestycyjne w 2014 roku będą wynosiły ponad 18 mln złotych.

Kwota ta zostanie przeznaczona m.in. na
następujące zadania inwestycyjne:
Zadania inwestycyjne przygotowane lub
rozpoczęte w latach poprzednich ikontynuowane w 2014 roku:
- budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku
- budowa stacji uzdatniania wody w Jedlińsku
i Mokrosęku
- budowa wodociągu Wsola – Marcelów
– Józefówek
- budowa kanalizacji sanitarnej Wsola – Wielogóra (część wschodnia) –
dokumentacja techniczna
- budowa dróg gminnych: Lisów – Bierwiecka
Wola, Klwatka Szlachecka, Wielogóra
- przebudowa dróg gminnych: Jankowice
– Górna Wola, Stare Zawady, Piastów Stara
Wieś – Górna Wieś, Wsola ul. Polna i ul.
Spokojna
- zagospodarowanie centrów wsi: Nowe
Zawady i Piastów
- budowa ogólnodostępnych wielofunkcyjnych
boisk sportowych i placu zabaw wmiejscowościach: Czarny Ług i Wola Gutowska
- zagospodarowanie terenu przy PSP w
Jedlińsku – przebudowa kompleksu boisk-

sportowych i urządzeń sportowych

Zadania inwestycyjne, których rozpoczęcie
jest planowane w 2014 roku:
- budowa wodociągów: Jedlanka DPS, Wsola
ul. Miła – Wielogóra – dokumentacja techniczna
- budowa kanalizacji sanitarnej Jedlanka DPS
– dokumentacja techniczna
- przebudowa dróg gminnych: Klwaty Dwór –
Dąbrówka, Czarny Ług, Wierzchowiny Huta,
Klwaty – Wsola ul. Graniczna – Wielogóra
– dokumentacja techniczna,
- przebudowa dróg gminnych: Jedlanka skrzyżowanie DPS, Narty, Jedlińsk ul.Spacerowa
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego: Wsola, Wielogóra, Jedlińsk
- budowa monitoringu
- budowa targowiska Zieleniak Jedlińsk –
dokumentacja techniczna
- zagospodarowanie centrów wsi: Płasków,
Wierzchowiny – dokumentacja techniczna
- budowa tras nordic walking
- budowa zielonych siłowni
- zakup placów zabaw do przedszkola w Jedlińsku i oddziałów przedszkolnychprzy PSP

Nowe auto dla policji
W dniu 8 stycznia 2014 r. Komisariat Policji w Jedlińsku
otrzymał nowy radiowóz – Skoda Yeti. Samochód został zakupiony z udziałem dotacji przekazanej przez Gminę Jedlińsk
w wysokości 35 000 zł.

w Bierwcach i PSP we Wsoli
- zakup komputerów do PSP w Jedlińsku, PSP
we Wsoli i PG w Wierzchowinach
- zakup urządzeń dla stołówek szkolnych
w Jedlińsku i we Wsoli oraz maszyny dokonserwacji podłóg dla PSP w Jedlińsku
- zakup rzutnika, laptopa i ekranu elektrycznego do świetlicy we Wsoli
W latach kolejnych będą realizowane
następujące inwestycje:
- budowa wodnego zbiornika retencyjnego
Jedlińsk – Piastów – Wsola
- budowa ścieżek rowerowych cz. I
- budowa dróg gminnych: Bierwiecka Wola
– Czekajów, Ludwików – Wola Gutowska
- przebudowa drogi gminnej Piaseczno Mosty
- przebudowa dróg gminnych: Klwaty Dwór –
Dąbrówka, Czarny Ług, Wierzchowiny Huta,
Klwaty – Wsola ul. Graniczna – Wielogóra
- modernizacja kotłowni węglowej na gazową
i termomodernizacja budynku ZSPwe Wsoli
- zagospodarowanie terenu przy PSP w Starych Zawadach
- zagospodarowanie centrum wsi Wielogóra
ul. Długa.

Informacja dla mieszkańców wytwarzających popiół w paleniskach domowych.

Odpady komunalne zmieszane
z popiołem nie będą odbierane !!!
Popiół można nieodpłatnie oddać do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Jedlińsku przy ul Ogrodowej 51A,
(tel. 48 321 30 91) lub skorzystać
z organizowanej przez Urząd Gminy w Jedlińsku
i Tonsmeier-Wschód akcji:

BEZPŁATNEJ ZBIÓRKI POPIOŁU

Która odbędzie się w 2014 r. w dniach:
23 kwietnia; 27 listopada; 29 grudnia.
Prosimy o gromadzenie odpadu w workach,
które dostaczymy nieodpłatnie przy najblizszym terminie
wywozu i wystawienie przed posesję w w/w terminach.
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Z prac Rady Gminy
Przewodniczący Rady Waldemar Sulisz zwołał sesje Rady
na 27 grudnia 2013 r., 30 stycznia i 20 marca 2014 r.
Rada
podjęła
uchwały
w sprawie:
27 grudnia:
-Nr XXVII/39/2013 uchwały
budżetowej na 2014 r.
-Nr XXVII/40/2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jedlińsk na lata 2014-2019,
-Nr XXVII/41/2013 wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2013 r.
-Nr XXVII/42/2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jedlińsk na lata 2013-2016,
30 stycznia
-Nr XXVIII/1/2014 zaciągnięcia
kredytu długoterminowego,
-Nr XXVIII/2/2014 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
-Nr XXVIII/3/2014 podwyższenia kryterium dochodowego,
-Nr XXVIII/4/2014 ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania
na terenie Gminy Jedlińsk na
lata 2014-2020,
-Nr XXVIII/5/2014 częściowej
zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jedlińsk,
-Nr XXVIII/6/2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego
obszar położony w miejscowościach Jedlińsk, Piastów i Wsola
w gminie Jedlińsk,
-Nr XXVIII/7/2014 wieloletniego programu gospodarowa-

nia mieszkaniowym zasobem
gminy Jedlińsk,
-Nr XXVIII/8/2014 bezpłatnego
udostępnienia obiektów boiska
wielofunkcyjnego, placu zabaw
w miejscowości Wola Gutowska
realizowanego w ramach projektu „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska
sportowego o nawierzchni
syntetycznej i placu zabaw z
elementami małej architektury
w Woli Gutowskiej,
-Nr XXVIII/9/2014 wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
-Nr XXVIII/10/2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jedlińsk na lata 2014-2019,
20 marca
-Nr XXIX/11/2014 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2014r.
-Nr XXIX/12/2014 Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Jedlińsk na lata 2014-2019,
-Nr XXIX/13/2014 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
-Nr XXIX/14/2014 zmiany
regulaminu udzielania pomocy
materialnej
o
charakterze
socjalnym,
-Nr XXIX/15/2014 uchwalenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Jedlińsk na 2014 r.
-Nr XXIX/16/2014 przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
-Nr XXIX/17/2014 udzielenia
pomocy ﬁnansowej dla Powiatu
Radomskiego.
Stałe Komisje Rady ustaliły
harmonogramy prac na 2014r.
Wójt
wydał
zarządzenia

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych
i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego
dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie
wszystkim Mieszkańcom składa Rada Gminy Jedlińsk.

UWAGA ROLNIKU
Ważne terminy:
1. 15.03.2014 – 15.05.2014 r. – Składanie wniosków
o dopłaty bezpośrednie
2. Do 14.05.2014 r. – składanie informacji o ilości wprowadzonego do obrotu mleka.
3. Od 15.01.2014 do 25.06.2014 r. składanie wniosków
przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwaliﬁkowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Termin składania wniosków nie podlega przywróceniu
4. Od 01.06 – 31.07.2014 r. – składanie wniosków
o zalesienie
Pomocy przy wypełnianiu wniosków udziela
Grażyna Wasiłek- pracownik Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Roliczego w pok. 11A
w urzędzie gminy w Jedlińsku
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w sprawie:
-powołania Zespołu do utrzymania rezultatów projektu Elektronicznej Administracji,
-przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Urzędu
Gminy,
-powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia
inwentaryzacji paliwa, węgla w
Urzędzie Gminy i w jednostkach podległych,
-przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej drogą weryﬁkacji
danych ujętych
w księgach z dokumentami źródłowymi,
-powołania Komisji do odbioru
zadania inwestycyjnego pn.
Przebudowa istniejącej kotłowni
węglowej na gazową na gaz
płynny w PSP w Ludwikowie,
-zatwierdzenia do realizacji
Planu Obrony Cywilnej Gminy
Jedlińsk,
-powołania Komisji do odbioru
zadania inwestycyjnego-Instalacja systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu sygnalizacji
włamania i napadu w ośrodku
zdrowia we Wsoli,
-powołania Grzegorza Walczaka
na Pełnomocnika Ochrony
Urzędu Gminy w Jedlińsku,
-planu ﬁnansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań,
które podlegają przekazaniu do
budżetu państwa,
-zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2014-2019,
-określenia
maksymalnego
wynagrodzenia
kierowników jednostek budżetowych
i zakładów budżetowych gminy
Jedlińsk,
-powołania Komisji do spraw
procedury o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie „ Budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska
sportowego o nawierzchni
syntetycznej, placu zabaw
z elementami małej architektury
w Woli Gutowskiej”,

-wytycznych Wójta Gminy
i Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na 2014 r.
-ustanowienia Statuetki Honorowej „ Jedliński Raczek”,
-ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury ﬁzycznej
i sportu w 2014r.
-powołania Komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie „ Przebudowa drogi gminnej Jankowice-Górna Wola”,
-ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ludwikowie, Mokrosęku i Woli Gutowskiej,
-powołania Komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia
publicznego na
„Przebudowa drogi gminnej
Stare Zawady”,
-powołania Komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia
publicznego na
„Zagospodarowanie terenu przy
PSP w Jedlińsku –przebudowa
kompleksu boisk sportowych i
urządzeń sportowych”,
-powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury ﬁzycznej i sportu
w 2014 r.
-ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury ﬁzycznej
i sportu w 2014r.
-powołania Komisji ds. procedury o udzielenie zamówienia
publicznego na „Przebudowa
budynku świetlicy wiejskiej
w Nowych Zawadach” oraz trzy
zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2014 r.
Odbyły się posiedzenia realizujące zadania przypisane im
tematycznie.
Ewa Koper

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W CHWAŁOWICACH
OGŁASZA NABÓR
NA KURS PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI
W ZAKRESIE PSZCZELARZA
prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Zapisy w sekretariacie Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach

Tel. 48 616 15 74 od poniedziałku do niedzieli
w godz. od 7:00 do 15:00.
Opłata 100 zł.,
czas trwania 72 godziny

marca
2014r.
dla
11
uczczenia Roku Juliana
Tuwima w Publicznej Szkole

Podstawowej im. Batalionów
Chłopskich w Starych Zawadach
zostało przygotowane przedstawienie pt.” Julian Tuwim i
jego wiersze”, na które została
zaproszona dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jedlińsku Bożena Starzyńska. W rolę
aktorów wcielili się uczniowie klasy V pod opieką Iwony
Śmiechowskiej. Do wspólnego
prezentowania się zostali zaproszeni również uczniowie innych
klas. W scenariuszu wykorzystane były wyłącznie oryginalne
teksty poety, które zostały ułożone w taki sposób, aby prezentowały różnorodność tematyczną twórcy, a także spójne

Julian Tuwim i jego wiersze

przedstawienie wielu aspektów
życia człowieka. Choć przedsięwzięcie nie należało do łatwych,
udało nam się wyzwolić talenty
aktorskie. Odpowiednie stroje
i rekwizyty przyciągały uwagę
wszystkich
zgromadzonych
na sali. Widzowie, uczniowie
i nauczyciele – nagrodzili wysiłek wszystkich pracujących przy
tym występie gromkimi brawami i licznymi pochwałami.
Po przedstawieniu, został podsumowany konkurs plastyczny
pt.” Ilustracje do wiersza Juliana
Tuwima”. Nagrody za I i II miejsce zostały ufundowane przez
dyrektor GBP Bożenę Starzyńską, za co bardzo dziękujemy.
Za trzecie miejsce nagrody
książkowe ufundowała dyrektor
Barbara Deleska.

Warto przeczytać
Małgorzata Szejnert – „Śród żywych duchów”
Przejmująca, dokumentalna opowieść o tragedii osób prześladowanych w okresie stalinowskim.
Christa Maerker - „Elizabeth Taylor i Richard Burton”
Historia burzliwego związku najsłynniejszej pary aktorskiej minionej epoki.
Tove Jansson – „Świat Muminków”
Cudowne ,pełne przygód i przyjaźni książki dla dzieci ﬁńskiej pisarki!!!
Paulina Młynarska, Dorota Wellman – „Kalendarzyk niemałżeński”
Książka, która powinna traﬁć do rąk każdej Polki – matki i singielki, feministki i tradycjonalistki perfekcyjnej
i trochę mniej doskonałej pani domu.
Paulina Simons – „Jeździec miedziany”
Trzytomowa epicka i pełna emocji opowieść o wielkiej miłości i losach dwojga ludzi.

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

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

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jedlińsk
W trosce o nasze zdrowie i środowisko przyrodnicze, zwracam się do państwa z apelem
o zaniechanie wypalania traw, ściernisk,
pozostałości roślinnej na łąkach, skarpach,
nieużytkach i polach.
W okresie wiosennym, jak co roku, odnotowuje się
wzrost liczby interwencji Straży Pożarnej związanych
z wypalaniem suchej roślinności, z którą od lat zmagają się strażacy, służby leśne i ochrony środowiska,
policjanci. W rzeczywistości wypalanie traw to jeden
z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska, wbrew pozorom, nie przynosi ono żadnych
korzyści, a wręcz przeciwnie – jedynie szkody dla
przyrody, jak i samego człowieka.
Wypalanie traw powoduje również inne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska:
• stanowi poważne zagrożenie zdrowia i życia
dla osoby wypalającej, organizmów żywych,

roślin łąkowych, lasów
• uwalnia trujące toksyny, przedostające się do środowiska naturalnego
• angażuje wiele środków ﬁnansowych i ludzkich podczas każdej akcji gaszenia pożaru.
Dlatego, zgodnie art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.
2009 nr 151 poz. 1220, z późn. zm.) wypalanie łąk,
pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych,
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów
jest zabronione. W myśl obowiązujących przepisów
działanie takie jest wykroczeniem zagrożonym kara
grzywny do 5 000 zł, aresztu lub ograniczenia wolności. W przypadku spowodowania przez dym lub
ogień palących się traw zagrożenia dla życia, zdrowia
ludzkiego lub mienia, wypalanie może stanowić przestępstwo, za które grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Podpalacz ponosi również koszty
akcji ratowniczej Straży Pożarnej oraz może zostać

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

22 lutego 2014 roku w sali
OSP w Jedlińsku odbył się bal
karnawałowy dla dzieci zorganizowany przez: GCKiKF oraz
GOPS w Jedlińsku, a doﬁnansowany przez GKds.RPA.
Uroczystego otwarcia balu
dokonał Wójt Gminy JedlińskWojciech Walczak. Na balu
dzieci pojawiły się w barwnych
strojach :księżniczek, wróżek,
myszek, kotków, motylków,
oraz innych postaci. Niezapomnianych wrażeń uczestnikom
dostarczyli szaleni i bardzo
zabawni Klowni Rupert &
Rico. Uśmiech i wielka radość
na buziach wszystkich dzieci
towarzyszył im przez cały
czas zabawy. Podczas balu
odbyły się liczne quizy i konkursy, podczas których zostały
rozdane niezliczonej ilości
gadżety cyrkowe. Odbył się
również konkurs na najlepiej
przebraną postać balu. Organizatorzy postanowili wszyst-

kich uczestników nagrodzić
za doskonałą zabawę i zaangażowanie słodkim podarkiem
w postaci czekolady, natomiast
wyróżnienie otrzymały za
najbardziej oryginalne stroje:
Antonina Makulska za strój
hiszpanki, Zuzanna Tatar za
strój biedronki oraz Roksana
Grzybowska za strój myszki
Miki. Dla uczestników zabawy
został również przygotowany
słodki poczęstunek, pączek
i sok. Ponadto barwne confetti, bańki mydlane, a przede
wszystkim skoczna muzyka
sprawiły, że wszyscy bawili
się znakomicie. Dobry humor
dopisywał zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Bowiem
impreza ta stworzyła atmosferę
radosnej zabawy oraz umocnienia pozytywnych relacji.
W balu udział wzięło 100 dzieci
z terenu Gminy Jedlińsk.

Ferie z Gminnym Centrum Kultury

ak co roku w czasie ferii zimoJgotowało
wych Centrum Kultury przydla dzieci i młodzieży

ciekawą propozycje na okres
ferii, składającą się z zajęć artystyczno – edukacyjnych, kulinarnych i sportowych. Przekonała ona naszych najmłodszych
mieszańców, iż warto wolny
czas od zajęć szkolnych spędzić z placówkami Gminnego
Centrum Kultury w Jedlińsku,
Lisowie, Bierwieckiej Woli,
Jedlance, Mokrosęku i Ludwikowie, a także na OSiR-ze.
Cykl różnorakich atrakcji rozpoczął wyjazd na basen. Czas
spędzony „w wodzie” był nie
tylko olbrzymią frajdą ,ale
przysporzył wszystkim uczestnikom wiele radości wypełnionych dobrą zabawą i aktywnym
wypoczynkiem. Ciekawostką
były również warsztaty z recyklingu, które przebiegały pod
hasłem ,,coś z niczego” Miały
one na celu zapoznanie dzieci
z pojęciem i pokazaniem im,
że z pozornie niepotrzebnych
Agnieszka Gryzek rzeczy można stworzyć wspaniałe zabawki oraz przedmioty
codziennego użytku. Dużo
WÓJT GMINY JEDLIŃSK
uciechy dały też uczestnikom
kulinarne, związane z
GMINNE CENTRUM KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ zajęcia
piękną polską tradycją ,,tłuW JEDLIŃSKU
stego czwartku”. Podczas, których mogły one własnoręcznie
ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW
pod okiem instruktorów w placówkach przygotować słodkie
NA KONCERT
,,co nieco”. Niesłabnącą popularnością cieszyły się wszelkiego rodzaju zajęcia taneczne
w wykonaniu studentów V roku
i plastyczne. W trakcie których
uczestnicy zajęć zimowych
Akademii Muzycznej w Gdańsku

pt. MUZYCZNY POWIEW WIOSNY
4 KWIETNIA 2014 GODZ. 17:45
sala OSP w Jedlińsku

wystąpią:
RÓŻA BORZDYŃSKA / sopran
MONIKA CICHOCKA / sopran
JACEK BATAROWSKI / bas – baryton
MICHAŁ JERZY TYCZYŃSKI / fortepian
W programie kompozycje W. A. Mozarta,
J. Straussa, P. Mascagniego, a także z repertuaru Ireny Santor.

Wstęp wolny
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mogli wykazać się zaangażowaniem i kreatywnością w sztuce,
dzięki czemu powstały ciekawe układy taneczne i prace
plastyczne. Zarówno młodsi
jaki starsi uczestnicy chętnie
korzystali z tenisa stołowego,
piłkarzyków, dlatego też obowiązkowo
przeprowadzone
zostały w placówkach turnieje
w tych dziedzinach. Odbył się
również bardzo emocjonujący
turniej w warcaby, pracownicy
kontra uczestnicy zajęć. W tym
roku tą nierówną rywalizację
wygrali pracownicy. Mimo
braku śniegu dzieci i młodzież mogła uruchamiać swoją
aktywność ﬁzyczną podczas
rozgrywanych na OSiR-ze konkurencji sportowych . Cieszyły
się one dużym zainteresowaniem szczególnie wśród chłopców, którzy chętnie brali w nich
udział. W drugim tygodniu ferii
dla wszystkich chętnych odbył
się spektakl „Książę i Żebrak”,
przygotowany przez aktorów
ze Studia ART-RE z Krakowa,
a także odbył się wyjazd do
Multikina na ﬁlm ,, Rodzinka
nie z tej ziemi” . Program zajęć
na Ferie -2014 opracowany
został w najmniejszych szczegółach i można powiedzieć, że
był bardzo napięty. Każdy kto
chciał aktywnie spędzić czas
znalazł coś dla siebie. Zwieńczeniem ferii było podsumowanie i rozdanie nagród. Zwycięzcy wyłonieni w konkursach
zdobyli słodkie nagrody ufundowane przez GKdsRPA.
Agnieszka Gryzek

Okolicznościowe spotkanie integracyjne.

sobotę 18 stycznia br.
W
w Sali OSP w Jedlińsku, dzieci z zajęć prowadzo-

nych w GCKIKF prezentowały
kolędy oraz przedstawienia
o treści bożonarodzeniowej.
Niewątpliwie młodzi aktorzy
spisali się na medal! Wyczarowali swoim zaangażowaniem wspaniały klimat w obu
opowieściach. Przedstawienie
,,Bajkowe jasełka” było bardzo
wzruszające. Dzieci odegrały
role Maryi, Józefa, aniołów i
bajkowych postaci. Sprawiło to,
że klimat, magia i urok świąt
zagościł u nas na dłużej (wystąpili: Magdalena Płużycka,
Daria Hernik, Roksana Grzybowska, Olga Sułek, Michał
Siara, Weronika Białkowska,
Aleksandra i Julia Kacprzak,
Bartłomiej Popiel, Amelia Brzezińska, Natalia Dobrowolska,
Dominika Walczak, Alicja Żarłok). Natomiast drugie przedstawienie pt. ,,Hipermarket”
zostało osadzone w realiach
współczesnego świata, co z całą
pewnością przyczyniło się do
łatwiejszego oraz pełniejszego
odbioru, sensu opowiadanej
historii. Młodzi adepci sztuki
aktorskiej wspaniale wcielili
się w swoje role, pozwalając
widzowi dostrzec przyczyny,
dla których tak ważny jest cud
Bożego Narodzenia. Zwracając tym samym naszą uwagę
na to, że w życiu najważniejsza
jest miłość, dobroć, szczerość
i to, że możemy być szczęśliwi
tylko wtedy, gdy dostrzegamy
innych wokół siebie.(wystąpili: Walczak Julia, Sułek Alicja,
Dąbrowska Lena, Iwona Wesołowska, Aleksandra Rafalak,
Maja Ptaszek, Patryk Kotkowski, Marta Krupa, Kinga Kuba-

szewska, Julia Czajka). Występ
uświetniły pięknie zaśpiewane
kolędy w wykonaniu dziewcząt
z zajęć wokalnych: Zuzanny
Fołtyn, Marii Śliwowskiej,
Zuzanny Król, Pauliny Kaszuba.
Do sukcesu przedstawień przyczyniło się także zaangażowanie rodziców, którzy pomogli
przygotować kostiumy. Tego
dnia również, po raz pierwszy gościliśmy grupę teatralną
,,OPATRZNOŚĆ” z Radomia.
Tworzą ją młodzież i dorośli z
zespołem Downa. W ich wykonaniu obejrzeliśmy przedsta-

Agnieszka Gryzek

ZAJĘCIA Z „PROJEKTOREM”

dniach 20 i 21 marca
W
2014r w GCKIKF
odbywały się zajęcia z wolontariuszami w ramach programu
PROJEKTOR-Wolontariat Studencki, które skierowane były
do dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Jedlińsk.
Jak zawsze na brak chętnych
nie można było narzekać.

wienie pt. ,,Kopciuszek”. Piękne
stroje i scenograﬁa przeniosły
zebranych w świat baśni. Aktorzy z grupy teatralnej ,,Opatrzność” w asyście opiekunów
grupy dobrze się przygotowali
do występów i bez tremy odegrali swoje role. Widać było, że
przebywanie na scenie sprawia
im wielką radość i satysfakcję.
Przedstawienie w wykonaniu
osób niepełnosprawnych przyniosło uczestnikom spotkania
wiele wzruszeń. Istotą tego typu
spotkań jest tworzenie pozytywnych emocji u widza takich

jak: radość, nadzieja, wrażliwość i miłość. Dlatego tak
ważne jest dla nas wszystkich
przekazywanie sobie nawzajem doświadczeń, gdyż czasami
nie wiadomo, kto komu więcej
daje. Przedstawienie przygotowali: scenograﬁa Krzysztof Ciecielag, reżyseria Beata Sikora,
scenariusz Dorota Niedziałek,
kostiumy Anna Kalińska Majcher, a wystąpili w nim :Ewa
Wojtysiak, Elżbieta Siczek,
Wojciech Niewiadomski, Wojciech Dobrasiewicz, Izabela
Majcher, Iwona Mendrek,
Tomasz Tom, Artur Opala,
Konrad Niedziałek, Alicja Ziętek, Rafał Olan, Anna Niewczas, Paulina Okrój, Mateusz
Gondek, Magdalena Michalska, Ewelina Gawor, Dominika
Pietruszka, Kacper Waniewski, Zuzanna Sulima, Joanna
Jasińska, oraz wolontariusze
z Publicznego Gimnazjum nr 8
w Radomiu: Krzysztof Sikora,
Dominika i Wiktoria Frejtak,
Monika Grabowska. Wszyscy
uczestnicy spotkania zostali
obdarowani przez GCKIKF
słodkim świątecznym upominkiem, którym był lukrowany pierniczek. Na zakończenie wydarzenia odśpiewana
została wspólnie kolęda „Gdy
się Chrystus rodzi”. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy
Jedlińsk – Wojciech Walczak,
Wiceprzewodnicząca
Rady
Gminy Jedlińsk- Ewa Oﬁara,
Radna Powiatu Radomskiego
Ewa Bartula, młodzież z koła
misyjnego
prowadzonego
przez siostrę Irenę Różycką z
PG w Jedlińsku , a także mieszkańcy gminy.

Choinka w Lisowie

25 stycznia 2014 roku w
Świetlicy w Lisowie odbyła się
zabawa choinkowa dla dzieci
w wieku przedszkolnym i
szkolnym .W imprezie brało
udział około 70 dzieci .Podczas
zabawy miało miejsce przedstawienie pt.”Stoliczku nakryj
się” w wykonaniu aktorów
Anna Malinowska Studia Małych Form Teatralnych z Krakowa .W inscenizacji czynny udział brały

Młodzi uczestnicy chętnie
wzięli udział w zajęciach plastycznych i integracyjnych
prowadzonych przez studentów. Powstało wiele ciekawych
prac plastycznych z których
część tematycznie związana
była z Wielkanocą.

dzieci ,bawiąc się i współgrając
z aktorami. Całość imprezy
przebiegała w miłej atmosferze,
przeplatanej konkursami, za
które dzieci otrzymały słodycze. Wszyscy z radością powitali Mikołaja, który obdarował
wszystkie dzieci paczkami.
Przed Mikołajem dzieci chętnie recytowały wiersze i śpiewały piosenki.
Urszula Potera
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Dzień Kobiet w gminie

Wierzchowiny

Mokrosęk

Bierwce

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
organizuje w dniu 08 maja 2014 (czwartek)
wyjazd na koncert

„WIELKA SŁAWA TO ŻART”
do Teatru Muzycznego w Łodzi

Gminne Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
ogłasza nabór na zajęcia sportowo-rekreacyjne
w ramach programu

„SPORT TO ZDROWIE”

Koncert w pierwszej części składał się będzie z fragmentów
popularnych operetek: Księżniczki Czardasza,
Ptasznika z Tyrolu, Wesołej Wdówki, Zemsty Nietoperza,
Barona Cygańskiego
Druga część to m.in. przeboje z musicali: West Side Story,
Evita, My fair Lady oraz piosenki spopularyzowane przez Jana
Kiepurę, Franka Sinatrę, Andreę Bocellego, Cole’a Portera.

- Siatkówka dla dziewcząt i chłopców (kl. I-III gimnazjum)
- Piłka Nożna dla dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach
(kl. I-III, IV-VI szkoła podstawowa)
- Piłka Nożna dla maluchów pod nazwą „PIŁKARSKI PRZEDSZKOLAK”
(wiek 5-7 lat - urodzeni w rocznikach 2007-2009, zajęcia od maja)
- Unihokej dla dziewcząt i chłopców (klasy IV-VI szkoła podstawowa)
-Tenis Stołowy (szkoła podstawowa i gimnazjum)

Ogólny koszt wyjazdu wynosi 105,00 zł
Na koszt wyjazdu składa się: przejazd busem
oraz bilet wstępu na koncert
Wyjazd o godz. 14:45 spod Centrum Kultury
Wszyscy zainteresowani wyjazdem dodatkowe informacje
mogą uzyskać pod nr tel. 48 / 32 13 052
Należność za wyjazd należy uiścić w siedzibie GCKiKF
Ilość miejsc ograniczona

Zajęcia prowadzone będą w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Jedlińsku, ul. Warszawska 1
Zgłoszenia do dnia 11.04.2014 pod nr telefonu:
48 3213052, 669 049 783
e-mail: osir.jedlinsk@interia.pl

8

Terminarz zajęć będzie umieszczony
na stronie internetowej www.ck.jedlinsk.pl

Angielski w Centrum Kultury
CKIKF w Jedlińsku w roku
G
2013 nawiązało współpracę
merytoryczną z ﬁrmą Funmedia sp. z o.o w ramach, której dorośli mieszkańcy gminy
Jedlińsk wzięli udział w e-kursie
języka angielskiego korzystając
z bezpłatnego oprogramowania
Angielski 123. E-kurs trwał do
końca sierpnia 2013, a w efekcie został przedłużony do końca
roku. Był on przeznaczony dla
osób, które dopiero zaczynały
uczyć się angielskiego lub znały
jego podstawy. Kurs angielski123.
pl został skonstruowany tak, aby
jego użytkownik uczył się myśleć
po angielsku. Składał się z czterech poziomów, podzielonych na
22 lekcje. Zawierał ponad tysiąc
interaktywnych ćwiczeń, takich
jak dialogi, gry czy fotolekcje.
System weryﬁkował poprawność ich wykonania i pozwolił
mina Jedlińsk znana jest
G
w regionie nie tylko ze
swojego malowniczego poło-

żenia nad rzeką Radomką,
zabytków, interesującej historii,
ale przede wszystkim z odbywającego się tutaj od kilku stuleci niezwykłego misterium.
Odtwarzane jest ono w ostatni
dzień karnawału zwany w
naszej tradycji ,,kusym wtorkiem”. To niezwykłe barwne
widowisko przyciąga nie tylko
mieszkańców naszego regionu,
ale coraz częściej gości z całego
kraju i zagranicy. Z roku na rok
rozpoznawalność widowiska
wzrasta dzięki jego szerokiemu
opisywaniu i pokazywaniu
przez różne media. Zaciekawia bowiem ich niezwykłość
i unikalność scenariusza spisana dawniej przez ks. Jana
Kloczkowskiego wg., którego
obecnie widowisko jest odtwarzane. O wyjątkowości widowiska, świadczy również fakt,
iż rola śmierci odgrywana jest
przez człowieka ucharakteryzowanego na kościotrupa.
Również rola kata , jest kluczowa dla samego widowiska.
Poprzez wypowiadany tekst
daje on nam wskazówki jak
postępować, aby niedosięgła
nas kara. Znamienne są tutaj
jego słowa ,,…Bo ja mistrz
sprawiedliwości ,nie przepuszczę żadnej złości. Żadnej winy
żadnej zbrodni…… „Poza
samym widowiskiem od kilku
lat możemy oglądać obrzędy
zapustowe z innych regionów
polski. W tym roku było to
„Pogrzebanie Basa” prezentowane przez chór Cecylia
z Krzanowic (powiat raciborski, woj. śląskie). Ceremonia
pogrzebania tytułowego ,,Basa”
stanowi
parodię
obrzędu
żałobnego. Na czele korowodu
szedł Pastor, ministrant, lira
symbolizująca muzykę, oraz
orkiestra dęta, która grała mar-

na bieżąco monitorować postępy
w nauce. W przypadku poprawnego wykonania ponad 80%
poleceń dostępnych w ramach
jednego poziomu, uczestnik
otrzymywał certyﬁkat osiągnięcia danego poziomu biegłości
według Rady Europy. E-kurs,
który został nam udostępniony
nieodpłatnie to wspólne przedsięwzięcie ﬁrmy Funmedia
i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W kursie
wzięły udział następujące mieszkanki naszej gminy: Barbara
Narożnik, Edyta Tkaczyk, Anna
Szymczak, Agnieszka Plewińska,
Magdalena Trzeciak, Mariola
Pietrzyk. Należy także wspomnieć, iż obecnie trwa druga
edycja kursu, w której również
biorą udział mieszkańcy gminy.
Anna Malinowska

Kusaki
sza żałobnego. Za „Basem”
kroczyły: wdowa trzymająca
w ręku wieniec ,,niestosowny”
do tej okazji oraz płaczki,
które wyrażały żal za kończącym się karnawałem. Całości
dopełniał bardzo dowcipny
dialog pomiędzy pastorem
i organistą, który przytaczał
pochwałę ,,kontrabasu”, eksponując jego zarówno wspaniały
jak i gorszący życiorys. Na
koniec ceremoniału pojawił się
kopiduł-grabarz, który swoim
strojem, rekwizytami - taczką
i zachowaniem rozśmieszył
jedlińską publiczność do łez.
Oprócz wymienionych postaci
w przedstawieniu wzięli udział
śmierć i miss karnawału. Prezentacja „pogrzebania basa”
na scenie była bardzo ciekawym doświadczeniem, które
miało na celu poznanie innych
praktyk obrzędowych kończących karnawał w naszym
kraju. ,,Kusy wtorek” to przede
wszystkim czas
wspólnej
zabawy i ogólnej wesołości, a
tą zapewnił program w wykonaniu znakomitej grupy z
Zamościa Lolek Orkiestra . W
ich wykonaniu zobaczyliśmy
program w dwóch odsłonach

składający się z bardzo popularnych utworów sarmackich,
włoskich i hiszpańskich . Zyskał
on uznanie wśród publiczności, którą rozbawił porywając
do tańca i śpiewu. Tradycyjnie na scenie zaprezentowały
się również miejscowe zespoły
śpiewacze Czerwone Korale z
Ludwikowa, Czerwona Jarzębina z Jedlanki oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. Od kilu lat
zakończenie karnawału obchodzone jest w Jedlińsku przez
trzy dni. Zwyczajowo w ,,kusą
niedziele”, odbył się Zapustowy
Bal Kobiet. W tym roku motywem przewodnim były kapelusze świata. Fantazji i pomysłowości na kreację karnawałową pozazdrościłby Paniom
nie jeden kreator mody. Na
głowach uczestniczek zagościły
różne rodzaje i kolory kapeluszy. Tradycyjnie atmosfera
na balu była radosna i gorąca.
Uzupełnieniem wieczoru była
wspaniała muzyka w wykonaniu zespołu Dariusza Makarewicza oraz barwna dekoracja i
nauka tańców korowodowych.
Natomiast w poniedziałek w
sali OSP w Jedlińsku odbył się

recital Edyty Geppert. Koncert cieszył się tak dużą popularnością, iż bilety rozeszły się
w ciągu 10 dni sprzedaży. I nic
w tym dziwnego , gdyż artystka
od lat jest znana z tego, że z
wielką starannością buduje
swój repertuar. Z małych form
słowno-muzycznych wydobyła
ona wiele emocji, które udzieliły się publiczności. Jej niezwykły kunszt interpretatorski
doskonale kontrastuje nastroje;
liryczne, dramatyczne z zabawnymi, tzw. kabaretowymi. Jej
precyzyjnie wyreżyserowany
recital okazał się prawdziwą
perełką piosenki literackiej
i zyskał uznanie ze strony
publiczności, o czym świadczyła żywiołowa jej reakcja. W
obchodach „Kusego wtorku”
w Jedlińsku uczestniczyli
przedstawiciele władz: Leszek
Przybytniak- radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego,
Tadeusz Osiński przewodniczący Rady Powiatu Radomskiego, Józef Bakuła dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Radomiu, Lucyna Wiśniewska dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej
w Radomiu, ks. Prałat Henryk Ćwiek, Komendant miejski policji w Radomiu- Karol
Szwalbe, radni powiatu radomskiego i gminy Jedlińsk .
Centrum Kultury składa
podziękowanie za pomoc ﬁnansową przy realizacjiprzedsięwzięcia Starostwu Powiatowemu
w Radomiu. Dziękujemy licznie
przybyłym mediom jak również
wszystkim osobom włączonym
w pomoc przy organizacji tegoż
przedsięwzięcia, a także wszystkim uczestnikom Jedlińskich
Zapustów. Cieszymy się, że
z roku na rok przybywacie licznie na organizowaną praz nas
imprezę mimo zimowej aury.
Agnieszka Gryzek
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Zakończyła się 7. edycja Ligi Mistrzów BRD.
Liga Mistrzów to cykl trzech
lub czterech eliminacji rozgrywanych na terenie kilku
województw. W bieżącym
roku wystartowali przedstawiciele dziewięciu województw.
Mazowsze było reprezentowane
przez uczniów PSP w Starych
Zawadach i PG w Jedlińsku.
W ramach zawodów uczniowie
rozwiązywali testy z zakresu
przepisów ruchu drogowego,
musieli wykazać się bardzo dobra
techniką jazdy rowerem na torze
przeszkód a także prezentowali
swoje umiejętności z zakresu
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Gospodarze poszczególnych eliminacji
zadbali o dodatkowe atrakcje
dla uczestników, które pozwalały
na integrację wszystkich zawodników. Były zawody strzeleckie

ZSP w Wierzchowinach
Święta i karnawał
w naszej szkole
Czas Świąt Bożego Narodzenia
to okres wyjątkowy i magiczny.
Każdy ma okazję, by zatrzymać
się na chwilę i przypomnieć
sobie, jakim wielkim cudem jest
życie. Bardziej niż zwykle docenia się obecność rodziny, przyjaciół. Nasi uczniowie w tym roku
w szczególnie uroczysty sposób
wprowadzili nas w tę świąteczną
atmosferę i zaprezentowali jasełka
pt. „Oszaleli Anieli”. Pomysłodawczynią i organizatorką
występu była Justyna Turzyńska,
wspierana przez p. Martę Piasek.
Uroczystość uświetniła obecność
Wójta Gminy Jedlińsk Wojciecha Walczaka. W jasełkach wzięli
udział uczniowie szkoły podstawowej klas I - VI oraz gimnazjum
klas I - III. Młodzi aktorzy na
prześlicznie przygotowanej scenie, zagrali wyśmienicie i bardzo
przekonująco. Pięknie wyrazili
historię narodzin Chrystusa. Subtelna muzyka i pieśni chóru stanowiły niezwykłe tło. Na uwagę
zasłużyła również dopracowana
charakteryzacja i kostiumy.
Całość spotkała się z aplauzem na
stojąco, co jest dla nas powodem
do dumy!. Serdecznie dziękujemy
wszystkim zaangażowanym w to
przedsięwzięcie, tym „małym”
i „dużym”!
Dla Babci i Dziadka
Tradycyjnie w styczniu dzieci
z oddziałów przedszkolnych oraz
klas 1-3 zaprosiły swoje babcie i

Miss Szkoły.
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z broni pneumatycznej i turniej
tenisa stołowego w Mazańcowicach k/Bielska-Białej, pobyt na
pływalni we Włoszczowie, zwiedzanie sanktuarium w Kalwarii
Zebrzydowskiej. Najważniejsza
była jednak rywalizacja turniejowa. Stabilnie startowała ekipa
ze Starych Zawad. Aleksandra
Wolak, Monika Wójcik, Kacper
Śmiechowski, Adrian Kowalczyk
zajmowali dwukrotnie piąte miejsca i raz byli na szóstym miejscu,
plasując się w końcowej klasyﬁkacji jako piąty zespół. Indywidualnie duży sukces zanotowała
Aleksandra Wolak, która wśród
dziewcząt była trzecia. Większa
huśtawkę nastrojów przeżywali
gimnazjaliści z Jedlińska. Patrycja Śmiechowska, Klaudia Górka
i Marcin Gniadek po pierwszym
rzucie byli w tabeli jako piąty

zespół, po drugim awansowali
na czwarte miejsce. W ﬁnale
wypadli jednak słabiej i ostatecznie przypadła im 6. lokata.
Opiekunowie wszystkich zespołów podkreślali, że start w lidze

Z życia szkół

Zabawa karnawałowa.

dziadków z okazji ich święta.
Licznie zgromadzeni goście miło
spędzili czas z wnukami. Obejrzeli humorystyczną część artystyczną, podziwiając umiejętności najmłodszych. Wysłuchali
piosenek i wierszy. Wiele radości
sprawiły im prezenty własnoręcznie wykonane przez wnuków
i wspólny poczęstunek na zakończenie uroczystości.
Zabawa karnawałowa
Zabawa karnawałowa jest
długo oczekiwaną przez uczniów
imprezą szkolną. W tym roku
odbyła się 15 lutego i wszyscy
bawili się znakomicie. Najnowsze przeboje dyskotekowe prezentował DJ, skutecznie zachęcając dzieci, wychowawców i
rodziców do wspólnego tańca
i śpiewu. Najmłodsi uczestnicy
zabawy wykazali się pomysłowością, wcielając się w postaci
rycerzy, księżniczek, wróżek i
przeróżnych stworzeń. Odbył się
konkurs na najciekawsze przebranie, wybrano też królową
i króla balu.

Trochę historii
W dniu 22.01.2014 roku odbyła
się żywa lekcja historii dla uczniów
wszystkich klas naszej szkoły
w wykonaniu grupy artystycznej „Rekonstrukto” pod hasłem
„Rzymskie imperium i tradycje
antyku”. W programie znalazły
się ciekawe zagadnienia: prezentacja obyczajów i kultury epoki,
przegląd ekwipunku i uzbrojenia,
zapierające dech w piersiach pojedynki, dawne prawo, gry i zabawy
plebejskie. Każdy uczestnik miał
możliwość obejrzenia rekwizytów, strojów, dużej kolekcji broni,
a nawet narzędzi tortur. Organizatorem lekcji była Elżbieta Bińkowska – nauczyciel historii ZSP
w Wierzchowinach.
W dniu 4 lutego 2014 roku
odbył się szkolny etap konkursu:
„Narodziny i rozwój II Rzeczypospolitej 1914-1939” dla uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum.
Do II etapu zakwaliﬁkowali się:
Damian Rychel z klasy VI oraz
Tymon Cichowlas, Karolina Prygiel i Milena Tkaczyk – uczniowie
klasy II i III PG. Do konkursu
dzieci i młodzież przygotowywała Elżbieta Bińkowska.
Bezpieczeństwo zawsze!!!
W lutym wychowankowie
oddziałów przedszkolnych oraz
uczniowie klas I-III szkoły podstawowej uczestniczyli w spotkaniu z sierżantem sztabowym
Sebastianem Marciniakiem. Pan
policjant przypomniał dzieciom
jak dbać o bezpieczeństwo na co
dzień. Uczył zasad zachowania w
sytuacji zagrożenia oraz korzy-

to znakomite przetarcie przed
udziałem w eliminacjach do
poszczególnych etapów Ogólnopolskiego Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
Krystian Kilar
stania z numerów alarmowych.
Niektórzy uczniowie wykazali
nawet chęć podjęcia w przyszłości służby w policji.
W pierwszym dniu ferii zimowych uczniowie klas VI i III PG
wraz z opiekunkami Igą Ziobro
i Agnieszką Sawościuk wybrali
się do Radomia na lodowisko
przy Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji. Była to doskonała
okazja, aby aktywnie rozpocząć
zimowy wypoczynek, jak również nauczyć się jeździć na łyżwach. Piękna pogoda sprawiła, że
mimo licznych upadków nikogo
nie opuszczał dobry humor.
Dla Kobiet
W tym roku z okazji Dnia
Kobiet z inicjatywy Marty Piasek odbył się konkurs na Miss
Szkoły. Piękno ma różne oblicza.
W kategorii Miss Piękności i Miss
Przyjaźni zwyciężyła Klaudia
Szatan kl.2b, Miss Uśmiechu –
Monika Bolek kl.1a, Miss Wiedzy
– Kamila Kraszewska kl.3a, Miss
Sportu – Paulina Wójcik kl.1a.
Dziewczynki zostały nagrodzone
upominkami
ufundowanymi
przez Radę Rodziców. Młodzież
z koła teatralnego „Ogród Sztuki”
zaprezentowała występ artystyczny dla kobiet i o kobietach.
Szkolna grupa tancerzy zaskoczyła wszystkich układem tanecznym do piosenki „My Słowianie”.
Dziękujemy na gromkie brawa!
Samorząd Szkolny wszystkim
Paniom złożył życzeniai wręczył
symbolicznego tulipana. To był
dzień pełen uśmiechu i przyjemności!
Tego dnia przedstawiciele Stowarzyszenia „Czas na zmiany”
obdarowali smacznymi czekoladkami wszystkie Panie pracujące w Zespole Szkół Publicznych
w Wierzchowinach. Pamiętali
także o młodszych i najmłodszych
dziewczynkach. Było uroczo!.
W imieniu wszystkich kobiet
dziękujemy za pamięć, życzenia
i słodkie upominki.
Elżbieta Bińkowska
Małgorzata Zegarek
Dorota Dobosz,
Marta Piasek

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku
odczas minionych ferii
P
grupa uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. T.

Kościuszki w Jedlińsku aktywnie
spędzała wolny czas. Chłopcy
wraz z opiekunem, nauczycielem wychowania ﬁzycznego
Sławomirem Słomką, przebywali w Białym Dunajcu. Grupa
dziewcząt z Aliną i Dariuszem
Cielniakami, jak co roku, wyjechała do Wisły. Korzystając z
dobrych warunków narciarskich
dziewczęta, wraz z opiekunami,
dużo czasu spędzały na stokach,
ucząc się i doskonaląc jazdę na
nartach oraz podziwiając walory
turystyczne regionu. W wolnym
czasie, przy słonecznej pogodzie
odbywały się spacery do Wisły-Malinki. Podczas zwiedzania
nie zabrakło również emocji.
Dziewczęta z wypiekami na twarzy oglądały z bliska skocznię
narciarską im. Adama Małysza.
Nie zabrakło atrakcji uwielbianych przez młodzież – basen,
jacuzzi, dyskoteka i tradycyjny
„chrzest” obozowy, który sprawił, że zimowy wypoczynek na
długo pozostanie w pamięci
dziewcząt.
Chłopcy, w pierwszych dniach
wypoczywali w Białym Dunajcu
– jeździli na Toko-Landzie, a
pod koniec pobytu na trudniejszym stoku w Stacji Narciarskiej Suche-Poronin. Dzień
uzupełniały zajęcia sportowe,
które odbywały się na pobliskich
wzniesieniach, skąd można było
podziwiać cudowną panoramę
Tatr. Mnóstwo frajdy sprawiały
dzieciom wyjazdy do Zakopanego, do aquaparku oraz na
Wielką Krokiew. Wyciągiem
krzesełkowym dostali się do
miejsca, skąd skoczkowie rozpoczynają swoje skoki. Było to
dobre miejsce do obserwacji treningu młodych adeptów narciarstwa. Uczniowie oglądając skoki
z bliska, byli pełni podziwu dla
odwagi kilkunastoletnich chłopców.
Szkoła podstawowa miała również propozycje dla tych, którzy
pozostali w domu. Każdego dnia
w czasie ferii, dzieci pod opieką
nauczycieli mogli korzystać
z zajęć w świetlicy szkolnej, gry
w tenisa, piłkę nożną.
Zimowy wypoczynek sprawił,

że uczniowie nabrali sił do pracy
i nowych wyzwań. Przed nami
wiele konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych; za nami również wiele
dokonań, którymi warto się
pochwalić. Uczeń klasy VI naszej
szkoły, Tomasz Fijałkowski,
dzięki swojemu zamiłowaniu do
nauki z powodzeniem wspinał
się po kolejnych stopniach konkursów matematycznych i informatycznych. Był uczestnikiem
ﬁnału Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty i uzyskał w
nim tytuł ﬁnalisty. W konkursie informatycznym Graﬁka z
żółwiem zakwaliﬁkował się do
III etapu i mamy nadzieję, że
weźmie udział również w ﬁnale.
Dorównuje mu kroku kolega z
klasy, Filip Przybylski, który rozwija swoje talenty humanistyczne
i matematyczne. Filip uzyskał
dobry wynik w Ogólnopolskim
Konkursie Alﬁk Humanistyczny
oraz zakwaliﬁkował się do półﬁnału krajowego w XXVIII
Międzynarodowych Mistrzostwach w Grach Matematycznych i Logicznych, które organizuje Politechnika Wrocławska.
Wszystkie te sukcesy chłopcy
zawdzięczają swojej wytężonej
pracy, ale również zaangażowaniu nauczycieli Bożeny Krupy,
Agnieszki Lewikowskiej i Jolanty
Lesiak.
Szkoła to nie tylko nauka, to
także wychowanie i zabawa. W
bibliotece szkolnej zostało zorganizowane uroczyste pasowa-

Inscenizacja w wykonaniu uczniów klasy IIIa

nie na czytelnika. To wyjątkowy
dzień dla uczniów klas pierwszych. Tego dnia 52 uczniów
zostało pasowanych na czytelników. W przygotowanie uroczystości włączyli się uczniowie
klas III, którzy pod kierunkiem
wychowawczyni, Elżbiety Stachurskiej przygotowali przedstawienie pt.: Książka moim przyjacielem. Zaangażowaniem wykazali się również rodzice, którzy
wykonali piękne stroje dla artystów grających różne postacie z
bajek, wierszy i lektur szkolnych.
Barwny korowód bajkowych
bohaterów zachęcał pierwszoklasistów do czytania książek.
„Królowa Książka” przekazała
rady i prośby książek, które z
pewnością zmobilizują maluchów do rozpoczęcia, czy kontynuowania przygody z lekturą. W

Grupa chłopców podczas treningu sportowego

uroczystości udział wzięli licznie
przybyli rodzice. Nowi czytelnicy z rąk bibliotekarki, Anety
Kacprzak otrzymali pamiątkowe
dyplomy i upominki. Miejmy
nadzieję, że wszyscy będą chętnie korzystać z naszego szkolnego księgozbioru.
Zbliżająca się wiosna i towarzyszący jej radosny klimat
będzie sprzyjał wszechstronnej
aktywności. Już dziś pragniemy
zaprosić na dwie szkolne uroczystości. 21 marca odbędzie się
w naszej szkole Dzień Odkrywania Talentów; wszak nasza
szkoła od 2011 roku należy do
grupy Szkół Odkrywania Talentów. Dlatego też pierwszy dzień
kalendarzowej wiosny, w tradycji naszej szkoły wpisany jako
Dzień Samorządności Szkolnej,
będzie dniem pokazu różnorodnych talentów uczniów.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna
oraz Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. T.
Kościuszki w Jedlińsku pragnie
zaprosić mieszkańców Jedlińska na uroczystości związane
z obchodami 220-tej rocznicy
Insurekcji Kościuszkowskiej oraz
pobytem Tadeusza Kościuszki w
Jedlińsku. W dniu 25 kwietnia
2014 r. planowane są uroczyste
obchody Dnia Patrona Szkoły.
Mamy nadzieję, że będą one
patriotycznym przeżyciem dla
naszych uczniów i całej społeczności gminy.
Bożena Cieślak,
Agnieszka Lewikowska

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie
zybko mijają kolejne mieS
siące roku szkolnego 2013/
2014. Za nami wiele ważnych

wydarzeń i uroczystości szkolnych.
W dniu 22 stycznia 2014 r. w
naszej placówce hucznie obchodzono Dzień Babci i Dziadka.
Na
uroczystość
przygotowaną przez rodziców, uczniów
i nauczycieli licznie przybyli
zaproszeni goście. Po akademii,
na której dzieci zaprezentowały
okolicznościowy montaż słowno-muzyczny, zebrani udali się
na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci.
Długo oczekiwana przez

uczniów zabawa karnawałowa
odbyła się 1 lutego 2014 r. Dzięki
ogromnemu
zaangażowaniu
działającej przy PSP w Ludwikowie Rady Rodziców, przebiegała
ona w wyjątkowej atmosferze.
Rodzice pomogli w dekorowaniu sali, zakupili słodycze, dopilnowali, aby św. Mikołaj przybył
na czas. Zabawę poprowadził DJ,
który zadbał o oprawę muzyczną
i cieszące się dużym zainteresowaniem uczestników konkursy.
W przerwie zabawy swoje umiejętności aktorskie zaprezento- Członkowie koła teatralnego.
wali uczniowie uczęszczający na
koło teatralne. Inscenizacja baśni podobała się najmłodszym dzie- śledziły poczynania złego wilka.
Czerwony Kapturek szczególnie ciom, które z zapartym tchem
Zgodnie z kalendarzem uro-
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czystości szkolnych w dniu 14
lutego odbył się apel z okazji
Walentynek. Ogromna ilość
kart z życzeniami i wyznaniami
świadczy o tym, że „Valentine’s
Day” stał się ważnym elementem
szkolnej tradycji.
Z okazji Dnia Kobiet uczniowie klasy VI przygotowali uroczystą akademię poświęconą
kobietom. Serdeczne życzenia,
wiersze, humorystyczne scenki
wzruszyły i rozbawiły wszystkie
obecne na akademii panie, które
nagrodziły występujących rzęsistymi oklaskami.
Ważnym wydarzeniem w
życiu społeczności uczniowskiej była żywa lekcja historii „W starożytnym Rzymie”.
Zaproszeni członkowie grupy
rekonstrukcyjnej ciekawie opowiadali o codziennym życiu i

zwyczajach mieszkańców imperium, a następnie zaprezentowali wybrane elementy ubioru
i wyposażenia legionisty: hełm,
tarczę – scutum, zbroję łuskową
i segmentową – orica segmentata, oszczep – pilum oraz krótki,
obosieczny miecz – gladius.
Dzięki doﬁnansowaniu KRUS
sześcioro dzieci uczęszczających do naszej szkoły wyjechało
na zimowisko do Zakopanego.
Uczniowie spędzili w Tatrach
dziesięć niezapomnianych dni.
Dzieci, które nie wyjechały na
ferie zimowe, uczestniczyły w
zajęciach zorganizowanych w
szkole. Odbyły się m.in.: zawody
sportowe, zajęcia plastyczne,
komputerowe, matematyczne
łamigłówki oraz dyskoteka.
W minionych miesiącach
uczniowie PSP w Ludwikowie

brali udział w wielu gminnych
i powiatowych konkursach
przedmiotowych. Do II etapu
konkursu „Z matematyką do
Europy” zakwaliﬁkowali się: D.
Bukowska i P. Kacprzak. Wyróżnienia w konkursie „Wspaniałości przyrodnicze Europy” otrzymali: M. Jurczak, P. Kacprzak i U.
Lipiec. Do etapu powiatowego
XII Konkursu Historyczno-Regionalnego MODN „Narodziny i rozwój II Rzeczpospolitej
1914–1939” zakwaliﬁkowała się
uczennica klasy VI D. Bukowska.
Reprezentacja uczniów klasy V
uczestniczyła w III Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego „ English ﬁve”. Uczestnikom oraz opiekunom serdecznie
gratulujemy osiągnięć i życzymy
dalszych sukcesów.
D. Mokosa

Przedstawienie tuż, tuż...

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance
Bezpiecznie z… ”
Bezpiecznym Powiatem”
18 grudnia 2013r. uczniowie
naszej szkoły: Agata Ziółek i Bartosz Romanowski z kl.V brali udział
w corocznym konkursie w ramach
programu ,, Bezpieczny powiat”. Za
jego realizację odpowiedzialny jest
działający przy Staroście Radomskim Zespół ,,Bezpieczny Powiat”,
którego przewodniczącym jest
Wicestarosta Radomski Waldemar
Trelka. W tym roku uczniowie wraz
z innymi przedstawicielami szkół
z powiatu radomskiego, rozwiązywali test dotyczący bezpieczeństwa
i uzależnień. Za swój wysiłek zostali
sowicie nagrodzeni, otrzymując
z rąk Starosty Radomskiego Mirosława Śliﬁrczyka kolorowe plecaki,
kamizelki odblaskowe, stacje pogodowe i radio z odtwarzaczem CD
dla szkoły. Uczniów do konkursu
przygotowała Barbara Michalska.
Gratulujemy!
Mistrzowie Kodowania
z Jedlanki w Koperniku i w Sejmie
13
stycznia
uczniowie
z 36 szkół całej Polski zostali
zaproszeni do Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie, żeby podsumować pilotażową edycję programu „Mistrzowie Kodowania”.
Celem projektu jest popularyzacja
nauki programowania w szkołach
podstawowych w języku Scratch.
Naszą szkołę reprezentowali: Rafał
Adamczyk, Agata Walczak i Ola
Zakrzewska z kl. VI pod opieką
pań Agnieszki Szymańskiej i Ani
Paszkiewicz. Aby przedstawić swoje
osiągnięcia do stolicy przyjechało
140 uczniów, 70 nauczycieli i 16
dyrektorów. Uczestnicy mieli okazję
się poznać, pokazać swoje realizacje
i wspólnie popracować. Projekty
dzieci podziwiali m.in. Julia Pitera,
poseł na Sejm RP, Włodzimierz
Marciński z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Dariusz Bogdan
z Ministerstwa Gospodarki oraz
Grzegorz Napieralski, poseł na Sejm
RP i wiceprzewodniczący Sejmowej
Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Drugiego dnia
dzieciaki były w Sejmie, gdzie miała
miejsce wystawa ich działań. Po sukcesie edycji pilotażowej od marca
2014 roku startujemy w kolejnej
odsłonie Mistrzów Kodowania!
Z Babcią i Dziadkiem,
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czyli okrągła 50!
22 stycznia drzwi naszej szkoły
były szeroko otwarte dla naszych
Babć i Dziadków z okazji ich święta.
Tym bardziej wyjątkowego, bo jak
zaznaczyła dyrektor szkoły Beata
Jagielska, święto to powstało 50
lat temu! Propozycję ustanowienia święta na część babć wysunął
w 1964 roku tygodnik „Kobieta
i Życie”. Pomysł szybko podchwycił
„Kurier Poznański” i już rok później
zaczął popularyzować święto w stolicy Wielkopolski, a gdy w 1966 roku
„Express Wieczorny”, najbardziej
poczytny dziennik w PRL-u, ogłosił
Dniem Babci 21 stycznia, stał się on
oﬁcjalnym świętem w całej Polsce.
Od wielu lat wzruszamy tych, których kochamy. W tym roku śpiewaliśmy, tańczyliśmy i wystąpiliśmy
z kabaretem. Gościł u nas Wójt
Gminy Jedlińsk- Wojciech Walczak
z radną Anetą Żurowską. Miłym
akcentem było spotkanie seniorów
przy kawie i herbacie przygotowane
przez rodziców, w trakcie którego
mieli możliwość porozmawiania
o swoich wnukach, wspominania
dawnych czasów oraz zintegrowania się w swojej społeczności. Na
zakończenie uczniowie wręczyli
gościom kwiaty przygotowane
wcześniej na warsztatach plastycznych, zorganizowanych przez Radę
Rodziców i Samorząd Uczniowski.
Koordynatorem działań była Katarzyna Paduszek.
Ferie szachowo, językowo i na
sportowo
W tym roku naszym dzieciakom
zapewniliśmy więcej atrakcji niż…
zima. Mogły przebywać w szkole
codziennie od 9.00 do 13.00. Każdy
znalazł aktywność dla siebie. Mogły
wybierać z bogatej oferty przygo-

Reprezentanci Jedlanki z prezesem ﬁrmySamsung.

towanej przez nauczycieli naszej
szkoły oraz w ramach projektu językowego. Były to zajęcia: Z przyrodą
za pan brat; Jedziemy w podróż
do krajów Unii Europejskiej(język
angielski i niemiecki); Jestem młodym biznesmenem(zajęcia z przedsiębiorczości); Teatr i ja; Szachy
to gra nie tylko dla królów! Wielu
chętnych wybierało sportowe zajęcia na sali gimnastycznej. Finałem
dwutygodniowych działań była dyskoteka.
Z wizytą w DPS
Pod koniec stycznia grupa
uczniów naszej szkoły pod opieką
Barbary Michalskiej, Bożeny Sobstyl
i ks. Tomasza Orłowskiego wybrała
się do Domu Pomocy Społecznej
w Jedlance, by tamtejszym pensjonariuszom poprzez przedstawienie jasełkowe przybliżyć tajemnicę
Bożego Narodzenia. Cenimy bardzo sobie tę współpracę. Jeszcze raz
dziękujemy za zaproszenie.
Dzień Bezpiecznego
Internetu
11 lutego obchodziliśmy Dzień
Bezpiecznego Internetu pod hasłem

Warsztaty dla uczniów podczas Dnia Bezpiecznego Internetu.

„Razem tworzymy lepszy Internet.”
Bezpieczeństwo uczniów w przestrzeni wirtualnej jest dla nas bardzo
ważne podczas realizacji różnorodnych programów oraz codziennego
korzystania z Internetu. Z tej okazji
odbyły się warsztaty dla uczniów
klas IV-VI oraz I-III. Starsi mieli za
zadanie wykonać prezentację multimedialną tematycznie zgodnie
z tegorocznym hasłem akcji. Kolejnym krokiem była praca metodą
starsi uczą młodszych. Koledzy
i koleżanki z klasy V przekazywali
młodszym dzieciom informacje
dotyczące bezpiecznego korzystania
z Internetu oraz pomogli im wykonać plakaty edukacyjne. Akcję koordynowała Agnieszka Szymańska.
3. miejsce
w Diecezji Radomskiej
7 marca, uczennica kl. VI- Iza
Imiołek zajęła trzecie miejsce
w Konkursie Biblijnym im. Sługi
Bożego Kard. Augusta Hlonda dla
uczniów szkół podstawowych Diecezji Radomskiej. Tematem konkursu była Księga Rodzaju, a organizatorem Akcja Katolicka Diecezji
Radomskiej, zaś współorganizatorami – Diecezjalny Instytut Akcji
Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej,
Fundacja „SŁOWO” oraz Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 7. im. Gen.
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Patronat nad konkursem objęli:
Mazowiecki Kurator Oświaty, Świętokrzyski Kurator Oświaty i Dzieło
Biblijne Diecezji Radomskiej im. bł.
Jana Pawła II.
Gratulujemy Izie i ks. Tomaszowi
Orłowskiemu, który przygotował
uczennicę.
Anna Paszkiewicz

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach

ończy się zima, wraz z nią
K
minęły w naszej szkole
wydarzenia charakterystyczne

dla tej pory roku – noworoczna
choinka, Święto Babć i Dziadków, ferie… Wszystkie one były
bardzo ciekawe, a więc warto
o nich wspomnieć.
21 stycznia 2014 r. odbyła
się zabawa choinkowa, która
w naszej szkole ma charakter
imprezy środowiskowej. Już
przygotowania do tej uroczystości gromadziły w szkole
zastępy rodziców, którzy włożyli mnóstwo pracy w dekorację
sali gimnastycznej, w tym roku
zamienionej w lodowy pałac
Królowej Zimy. Rada Rodziców zakupiła tkaniny dekoracyjne i inne akcesoria, które
stanowiły podstawę dekoracji,
a i tak najbardziej liczyły się
pomysłowość, inwencja twórcza mam i techniczna pomoc
panów. (Wszystkim rodzicom serdecznie dziękujemy!)
Nie dziwi, że w takiej scenerii
zabawa była przednia… Wszy-

scy bawili się wesoło w rytm
muzyki, którą pięknie przygrywał zespół muzyczny „Reﬂex”.
Pojawił się także Święty Mikołaj, który umilał dzieciom czas
i rozdał wszystkim uczniom
paczki pełne słodyczy. Zabawę
urozmaiciły liczne konkursy
z nagrodami.
Święto Szacownych Seniorów w bierwieckiej szkole ma
długą tradycję. Jak co roku
licznie zgromadzone Bacie
i Dziadkowie podziwiali swoje
wnuki w przygotowanych starannie inscenizacjach, recytacjach i występach tanecznych.
I znowu nieoceniona ekipa
mam z Rady Rodziców zadbała
o oprawę – tym razem w postaci
poczęstunku dla ponad 80 gości.
W tym roku zaszczycił nas swoją
obecnością Wojciech Walczak,
Wójt Gminy Jedlińsk. Na zakończenie akademii dzieci tradycyjnie odśpiewały Babciom
i Dziadkom „Sto lat” i wręczyły
własnoręcznie wykonane upominki.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach
Wycieczki
Uczniowie klas 4–6 wyjechali
do Teatru Powszechnego im.
Jana Kochanowskiego w Radomiu, gdzie obejrzeli lalkową
wersję baśni H.Ch. Andersena
,,Królowa Śniegu’’. W Muzeum
im. Jacka Malczewskiego zwiedzili ekspozycję, a także uczestniczyli w lekcji ,,Poszukiwanie symboli w obrazach Jacka
Malczewskiego”. Dla większości uczniów był to pierwszy
pobyt zarówno w teatrze jak i
w muzeum. Spotkanie ze sztuką
niewątpliwie rozwinęło w
uczniach wyobraźnię i twórczą
wrażliwość.
Konkursy
13 lutego 2014 r. uczennica
klasy V Andżelika Górnik
uczestniczyła w Gali Poezji Ekologicznej w PG nr 1 w Pionkach,
gdzie zdobyła wyróżnienie w
VI Wojewódzkim Konkursie
Poezji Ekologicznej ,,Żyjmy
zdrowo’’. Do zadania konkursowego, należało przygotowanie
własnego utworu poetyckiego
ukazującego związek człowieka
z przyrodą. Do konkursu przystąpiły trzy uczennice: Andżelika Górnik, Aleksandra Katus
i Julia Wójcicka, przygotowane
przez Urszula Pytel. Talent

poetycki dziewcząt zaowocował
pięknymi utworami. Rywalizacja była duża. Andżelice gratulujemy wyróżnienia, Oli i Julii
dziękujemy za udział.
12 lutego 2014 r. w PSP w
Jedlińsku odbył się Gminny
Konkurs Języka Angielskiego
dla uczniów klas V szkół podstawowych „English Five”. W
konkursie z naszej szkoły wzięli
udział Martyna Bieniek, Bartosz
Górka i Andżelika Górnik.
8. stycznia 2014 r. odbył się
etap szkolny Konkursu Wiedzy Religijnej pt. „Święty Kazimierz, nasz wzór i patron”, któ-

14 lutego cała społeczność
uczniowska obchodziła Walentynki. Na apelu zorganizowanym przy udziale Samorządu
Uczniowskiego zostały rozdane wszystkie walentynki,
które wcześniej były wrzucane
przez tydzień do „skrzynki
walentynkowej”.
Dokonano
również wyboru „Najmilszej
Walentynki” oraz „Najmilszego
Walentego”.
8 marca to święto wszystkich
pań. W tym szczególnym dniu
w stronę Kobiet tych małych
i dużych popłynęły szczere
życzenia. Były również oczywiście kwiaty. W klasach chłopcy
przygotowali
poczęstunek
i upominki dla każdej z dziewcząt.
Nasza szkoła bierze aktywny
udział w akcjach charytatywnych: zbieramy plastikowe
nakrętki,
przekazujemy zużyte baterie w ramach
projektu „Zbieraj z klasą”,
a ostatnio zakończyliśmy akcję
„Góra Grosza”.

Uczniowie naszej szkoły brali
udział w różnych konkursach
przedmiotowych: matematycznym, przyrodniczym, historycznym, języka angielskiego, religii
i innych. Laureaci poszczególnych konkursów będą reprezentować naszą szkołę w ﬁnałach.
Życzymy im powodzenia!
W czasie ferii zimowych
w szkole zorganizowane zostały
dyżury nauczycieli. Chętni
uczniowie mogli bezpiecznie
i atrakcyjnie spędzić czas wolny
od zajęć lekcyjnych.
W ostatnim czasie dyrektor
szkoły, Joanna Mazur rozpoczęła procedurę nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach. Jest to dla
nas sprawa niezwykle ważna,
dlatego pragniemy w nią zaangażować całą społeczność szkoły
i wsi Bierwce. Wybrany Patron
postawi przed nami nowe
wyzwania, a uczniom pomoże
identyﬁkować się ze szkołą.
Anna Wilczyńska,
Bożena Zbrożyna

rego organizatorem jest Wydział
Katechetyczny Kurii Diecezji
Radomskiej.
18 grudnia 2013 r. drużyna
w składzie: Aleksandra Wolak
i Kacper Śmiechowski pod kierunkiem Iwony Śmiechowskiej,
uczestniczyła w powiatowym
konkursie „Bezpieczna Szkoła”,
w ramach programu „Bezpieczny Powiat”. Uczniowie
wykazali się wiedzą dotyczącą
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szkoła została nagrodzona magnetofonem i elementami odblaskowymi, a Ola
i Kacper otrzymali plecaki turystyczne. Wszystkim uczniom
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Z życia szkoły
25 stycznia 2014 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła
się zabawa choinkowa, którą
znakomicie poprowadził DJ. W
rytmie muzyki bawili się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.
Dla uczniów każdej klasy przewidziane były konkursy z upominkami oraz poczęstunek, o
co zadbała Rada Rodziców. Za
wystrój sali odpowiedzialne
były klasy III i VI wraz z wychowawcami – Mileną Kwiecień i
Karoliną Bartos.
Od wielu już lat w kalendarz uroczystości szkolnych na
stałe wpisany jest Dzień Babci
i Dziadka. Uroczystość ta jest
przygotowywana przez wszystkich uczniów naszej szkoły.
Tak również było i w tym roku.
Wspaniała publiczność podziwiała i gromko oklaskiwała
swoje ukochane wnuki, które
pięknie recytowały wiersze,
śpiewały piosenki, tańczyły w
rytm współczesnych piosenek,
dziękując Babciom i Dziadkom za trud włożony w ich
wychowanie. Babcie i Dziadkowie nie żałowali pochwał
dla swoich wnuków. Następnie
dzieci obdarowały swoich ukochanych gości własnoręcznie
przygotowanymi upominkami.
W dalszej części uroczystości

Pasowanie klasy pierwszej na czytelnika biblioteki szkolnej .
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mili goście zostali podjęci gorącym i słodkim poczęstunkiem
przygotowanym przez rodziców.
Podtrzymując
wieloletnią
tradycję, także i w tym roku
uczniowie klasy VI wraz z opiekunem – Katarzyną Pękacką
odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Jedlance. Uczniowie
złożyli wszystkim paniom serdeczne życzenia z okazji Dnia
Kobiet i wręczyli samodzielnie
wykonane kwiaty.
Uczniowie klasy I zostali
zaproszeni na uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki
szkolnej. Uroczystość przygo-

towała I Śmiechowska z kl. V.
Pierwszaki otrzymały dyplomy
i upominki. Jednak najważniejszym wydarzeniem było wypożyczenie pierwszej książki.
Akcje charytatywne
Zespół w składzie Szymon
Rędzia, Bartosz Górka, Patryk
Kaczor, Dominik Kowalczyk,
Adrian Kowalczyk i Kacper
Śmiechowski uczestniczyli w
rozgrywkach Turnieju Tenisa
Stołowego dla WOŚP w Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Owadowie. Przed rozpoczęciem rozgrywek uczniowie
wzięli udział w licytacji różnych przedmiotów. Po licytacji

Dzień Babci i Dziadka.

każda grupa wiekowa udała
się do odpowiedniej sali, gdzie
rozpoczęli turniej. Opiekę nad
uczniami sprawowała Iwona
Śmiechowska.
W czasie ferii zimowych
rodzice włączyli się w pracę

na rzecz szkoły. Chętne osoby
pomalowały stołówkę szkolną
i dwie sale lekcyjne. Serdecznie
dziękujemy za zaangażowanie
i współpracę.
Iwona Śmiechowska,
Milena Kwiecień

Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku
DBI czyli Dzień Bezpiecznego
Internetu
W tradycję naszego gimnazjum wpisują się obchody DBI.
Organizatorzy tej akcji pedagog
Jolanta Politowska i nauczyciel
informatyki Roman Wójcik przygotowali szereg działań skierowanych dla młodzieży gimnazjalnej,
jak i dla najmłodszych uczniów
szkoły podstawowej. Po pierwsze odbył się III Kongres Młodych Internautów, w którym
oprócz naszej młodzieży uczestniczyli gimnazjaliści z Zespołu
Szkół Publicznych im. W. Gombrowicza ze Wsoli i Zespołu
Szkół Publicznych im. Kardynała
S. Wyszyńskiego w Wierzchowinach. Kongres rozpoczął się
od zajęć prowadzonych przez
pedagoga szkolnego, którego
głównym tematem była cyberprzemoc. Uczniowie wykazali się
dużą kreatywnością, proponując
szereg rozwiązań sytuacji gdy ktoś
stanie się oﬁarą cyberprzemocy.
Następnie odbył się konkurs wiedzy o zagrożeniach płynących z
Internetu dla młodzieży naszej
szkoły. Bardzo liczną grupą (47
uczniów) biorącą udział w zajęciach z pedagogiem szkolnym
byli uczniowie klas pierwszych
Szkoły Podstawowej w Jedlińsku.
Wszyscy uczestniczący w obchodach DBI otrzymali kubki z logo
szkoły, zestaw naklejek z adresami instytucji pomocowych lub
zakładki do książek z adresem sieciaków. Nasze inicjatywy podjęte
w ramach DBI zostały docenione
przez Naukową i Akademicką
Sieć Komputerów i znaleźliśmy
się w 8 szkół w Polsce wytypowanych do udziału w IV Kongresie

Młodych Internautów.
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy wciąż gra…
Po raz kolejny młodzież wraz
z wychowawcami kwestowała
na rzecz WOŚP. Mimo niesprzyjającej aury serca wszystkich były gorące o czym świadczyć mogą zebrane pieniądze.
Łączna suma to 6921,10 zł, w
tym Jedlińsk, Jedlanka, Lisów-5288,10zł, a Jankowice 1633zł.
Koordynatorem akcji w naszej
szkole od początku jest pedagog szkolny Jolanta Politowska.
Serduszkowe
podziękowania
dla wszystkich.
Dzień Patrona
Organizatorom tegorocznego
Dnia Patrona przyświecało hasło
,,Talent ze wszystkiego może
uczynić rzecz piękną”. Uczniowie
klas II przygotowali pod opieką
nauczyciela informatyki Mariusza
Kilara i nauczycielki języka niemieckiego Marty Zielińskiej program artystyczny, który pozwolił
na prezentacje talentów i pasji
młodzieży gimnazjalnej. Poza
tym uczniowie z klas II przedstawili dwa projekty edukacyjne
związane z naszym patronem:
,,Jak ksiądz Biskup Gołębiowski
spędził dzieciństwo i młodość
w Jedlińsku?” oraz ,,Jak zachowana jest pamięć o Biskupie Piotrze Gołębiowskim wśród mieszkańców Jedlińska?”.
Jak można być przedsiębiorczym gimnazjalistą?
Na to pytanie 18 gimnazjalistów mogło odpowiedzieć
podczas tygodniowych zajęć
z przedsiębiorczości i ekonomii,
które były realizowane w ferie
zimowe w szkole. Uczniowie

Występ Szkolnego Zespołu Ludowego w ,,Kusy Wtorek”.
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Dzień Patrona uroczysta akademia.

pod opieką nauczyciela Romana
Wójcika i studentki KUL Sylwii
Mazurek brali udział w pierwszej części programu ,,Na Własne
Konto”. Jest to program edukacji ekonomicznej, skierowany
do uczniów gimnazjów z gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich,
którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Poprzez zabawę i gry edukacyjne
uczestnicy programu poznawali
podstawowe pojęcia i narzędzia
ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w
dorosłe życie. Odbyły się dwie
wycieczki: pierwsza do I Odziału
Banku PKO SA w Radomiu,
gdzie uczestnicy poznali zasady
funkcjonowania banku oraz
dowiedzieli się jak mogą założyć konto. Druga do Huty Szkła
,,Berta” we Wsoli BERTA. Właściciele opowiedzieli dlaczego
zajęli się produkcją szkła oraz
jak ten przemysł zmienił się na
przestrzeni lat. Zdobytą wiedzę
uczniowie wykorzystają do przygotowania pracy konkursowej tj.
przygotują młodzieżową gazetkę
ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.
Misjonarki z Afryki z wizytą
w gimnazjum
Na zaproszenie Koła Misyjnego działającego pod opieką s.
Ireny Różyckiej odpowiedziały
dwie siostry misjonarki z Afryki.
Siostry należą do Zgromadzenia
Sióstr Służek Najświętszej Marii
Panny Niepokalanej. Siostra
Jolanta Kostrzewska od 26 lat pracuje na misjach w Afryce obecnie
w Republice Konga jako dyrektor
administracyjny szkoły podstawowej i zawodowej. Siostra Stanisława Urbaś pracuje w Rwandzie od 20 lat, jest pielęgniarką
w miejscowym szpitalu wybudowanym przez siostry. Uczniowie
dowiedzieli się jak wygląda praca
na misjach, z jakimi warunkami,

problemami zmagają się Afrykańczycy. Nasze gimnazjum wspiera
misje nie tylko w modlitwie ale i
ﬁnansowo organizując kilka razy
w roku kiermasze charytatywne.
Otrzymaliśmy od misjonarek
piękną rzeźbę przedstawiającą
dwie połączone ze sobą żyrafy,
które są symbolem Afryki, symbolem jedności i przyjaźni. Dziękujemy Kochanym Siostrom za
poświęcony nam czas, za oﬁarną
pracę na misjach.
Jedlińskie Zapusty w naszym
gimnazjum
Do uroczystych gminnych
obchodów Jedlińskich Zapustów
włączyła się także cała społeczność szkolna. Po raz pierwszy w
naszej szkole był to dzień wolny
od zajęć edukacyjnych. Postanowiliśmy spędzić go nieco inaczej
kultywując tradycję naszej ,,Małej
Ojczyzny”. Odbyły się prezentacje projektów związanych z
Gminą Jedlińsk: ,,Czy w naszym
regionie rozwija się przemysł
wysokiej technologii?”, ,,Czy na
terenie gminy Jedlińsk są przyśpiewki ludowe?”, ,,Ocalmy od
zapomnienia. Nasza mała ojczyzna we wspomnieniach mieszkańców Jedlińska”. Wszystkim
obecnym tak bardzo spodobał
się projekt związany z przyśpiewkami i tańcami ludowymi na
terenie gminy Jedlińsk, że uczniowie bisowali. W trakcie „Kusego
Wtorku” odbył się także konkurs
grupowy na najlepiej przebraną
klasę (I miejsce zdobyła klasa
IIId) i konkurs indywidualny
na postać występującą w obrzędzie kusaków(wygrali uczniowie
z klasy IIc Aleksandra Simlat
i Paweł Wilkowski). Na koniec
odbyła się dyskoteka karnawałowa, po której uczniowie
wraz z nauczycielami udali
się na rynek, aby wziąć udział
w imprezach towarzyszących
„Ścięciu Śmierci”.
Justyna Salak

ZSP Wsola

Zakończenie projektu „Trochę czasu masz? Przyjdź na
quilling i decoupage”
W dniach 18–20 grudnia
2013 r. odbyło się w naszej
szkole podsumowanie projektu
„Trochę czasu masz? Przyjdź
na quilling i decoupage”. Przypomnijmy – projekt był realizowany w ramach programu
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Na jego realizację
otrzymaliśmy 6 tys. zł od wyżej
wymienionych
organizacji.
Pieniądze te przeznaczyliśmy
wyłącznie na zakup materiałów
plastycznych wykorzystywanych
do zdobienia przedmiotów tymi
technikami. W sumie ozdobiliśmy 294 przedmioty, a więc
o 194 więcej niż na początku
zakładaliśmy. Wśród nich znalazły się przedmioty szklane,
drewniane, z płyty MDF, metalu,
styropianu, terakoty, ceramiki i
tektury, a nawet plastiku. Uczestnicy warsztatów prześcigali się w
pomysłach i jakości wykonania.
Kilku osobom udało się stworzyć prawdziwe dzieła sztuki.
Najbardziej urzekały ikony, quillingowe bombki, ramki na zdjęcia i kartki oraz szklane wazony
oklejone papierem ryżowym. Te
ostatnie otrzymaliśmy bezpłatnie od sponsora – Huty Szkła
„Berta” we Wsoli, za co serdecznie dziękujemy. W dniach
18–20 grudnia 2013 r. zorganizowaliśmy w głównym holu
szkoły wystawę powarsztatową.
Obejrzeli ją nie tylko uczniowie,
ale i rodzice podczas dnia otwartego oraz goście. Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem.
Zachwycała liczba przedmiotów, pomysłowość oraz jakość
ich wykonania.
Karnawał to czas zabaw
– wspieramy Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy
11 stycznia 2014 r. szkolną
zabawę poprowadzili DJ „Fala” –
Jerzy Faliński oraz Paweł Motyka
z zespołem „Czarne Perły”. Jak
przystało na bal karnawałowy,
wśród uczestników zabawy
wybrano Króla i Królową Balu,
a także dzieci w najciekawszym
przebraniu. Każde wyróżnione
dziecko, i nie tylko, otrzymało
od dyrektora Pawła Stępnikowskiego symboliczną nagrodę.
Tego dnia nie brakowało emocji, radości i nie obyło się bez
niespodzianek. Jedną z nich był
taniec z dyrektorem szkoły, prowadzony przez Annę Falińską i
Małgorzatę Wronę za symboliczna złotówkę. Tańce i zabawy
przerywane były aukcją na rzecz
WOŚP 2014 prowadzoną przez
dyrektora szkoły. Uczniowie i
ich rodzice mogli wylicytować
wspaniałe lalki, kolorowe szkło,
laurki i kwiatki na Dzień Babci
i Dziadka, ozdoby wykonane
metodą decoupage oraz wiele
innych przedmiotów, którymi
sponsorami byli” uczniowie,
nauczyciele, Huta Szkła „Berta”

– Wsola, Atleta – Radom,
Kratki.pl – Wsola. Każdy kto
wrzucił datek do puszki na rzecz
WOŚP mógł zostać sportretowany – uczennica klasy VI Kinga
Plewińska szkicowała portrety
chętnych uczniów. Nauczycielki:
Karolina Morawska i Aleksandra Garbarczyk, którym w
organizacji pomagała pani Wójtowicz wykonywały wspaniałe
artystyczne karnawałowe makijaże. Można też było sprawdzić:
swoje siły w podnoszeniu ciężarów, swój reﬂeks grając w tenisa
pod opieką Jacka Molendy i
Marzeny Okruty-Dupli, natomiast bystrość umysłu, grając
w warcaby, sprawdzał Tadeusz
Walczak. Wśród uczniów pojawiał się Święty Mikołaj, z którym można było zrobić sobie
zdjęcie. Na stołówce szkolnej
odbył się kiermasz ciast. Zostały
one upieczone przez rodziców,
a datki również zasiliły konto
WOŚP. Na pewno tegoroczny
bal połączony ze zbiórką na
rzecz WOŚP będzie niezapomniany, a uczniowie już nie
mogą doczekać się kolejnego.
Głównym koordynatorem akcji
WOŚP była Lidia Kutkiewicz,
której pomagali nauczyciele,
pracownicy szkoły, uczniowie
z PCK i wolontariusze: Beata
Pyszczek, Ewa Świercz, Klaudia
Pluta, Paulina Grzyb, Aleksandra Małek, Katarzyna Krawczyk,
Aleksandra Guzińska, Wioletta
Dąbrowska, Karolina Krzosek,
Zuzanna Rybak, Aleksandra
Rybicka, Klaudia Górka, Natalia Michałek, Sylwia Marszałek,
Aleksandra Wiśniewska, Marta
Konopka i Michał Gomuła.
Wolontariuszami, którzy pod
opieką Ewy Kutkiewicz, Beaty
Rucikowskiej i Lidii Kutkiewicz
kwestowali pod kościołami i
czasie balu byli: Zuzanna Bielec,
Agata Figura, Katarzyna Nowocień, Wiktora Dziura, Aleksandra Górka, Anita Uzar. W puszkach naszych wolontariuszy
znalazło się 4.227,98 zł.
Jasełka we Wsoli i Wielogórze
W niedzielę 26 stycznia 2014
r. w paraﬁi pw. św. Bartłomieja
we Wsoli odbyły się jasełka.
Wystawiono je już po raz trzeci.
Premiera miała miejsce w szkole
we Wsoli 20 grudnia 2013 r.
Kolejny raz wystawione zostały
19 stycznia 2014 r. w kościele
pw. św. Franciszka z Asyżu w
Wielogórze. O godz. 9:00 miała
miejsce uroczysta msza święta,

sprawowana przez proboszcza,
ks. kan. Andrzeja Pawlika. Mszę
uświetniła śpiewem schola paraﬁalna, złożona z uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum we
Wsoli. Po mszy młodzi aktorzy
kolejny raz przypomnieli wydarzenia towarzyszące narodzinom
Chrystusa. Licznie zgromadzeni
widzowie ciepło przyjęli występ
młodych artystów. Ksiądz proboszcz skierował do wykonawców słowo podziękowania.
Aktywne ferie
W ramach ferii u Gombrowicza w gimnazjum odbyły
się warsztaty chemiczne oraz
warsztaty artystyczne. Sala chemiczna zamieniła się małe laboratorium, a na warsztatach artystycznych dziewczęta znalazły
kreatywne metody pracy z tkaniną i klejem na gorąco. Część
dzieci po raz kolejny wyjechały
z nauczycielem wychowania
ﬁzycznego w góry. Zimowisko
odbyło się w malowniczo położonej górskiej miejscowości
Murzasichle. Dzieci przez pierwsze trzy dni uczyły się jazdy na
nartach pod okiem instruktora
i wychowawców. Radzili sobie
bardzo dobrze. Podczas pobytu
w górach organizowane były
wyjścia na lodowisko, snowtubing (zjazd na specjalnych oponach), dyskoteki, wycieczki oraz
spotkanie z gawędziarzem w
Izbie Regionalnej „U Gąsienicy”.
Urozmaiceniem wyjazdu było
zwiedzanie skoczni narciarskiej
w Zakopanem oraz słynnych
Krupówek.
Dzień Bezpiecznego Internetu
Obchody Dnia Bezpiecznego
Internetu rozpoczęto w naszej
szkole już 30 stycznia. Wtedy
to dzieci i młodzież obejrzały
spektakl proﬁlaktyczny „Oﬂajnowo” w wykonaniu Teatru
„Maska” z Krakowa, a po nim
przedstawiciele klas, w sumie 36
uczniów, wzięli udział w I Ogólnoszkolnym Konkursie Wiedzy o Bezpiecznym Internecie.
Zwycięzcy konkursu to: I miejsce – uczeń klasy III PG Jakub
Rylski, II miejsce – uczennica
klasy I Klaudia Wiśniewska, III
miejsce – uczennice klasy VI
PSP Wiktoria Pysiak, Wiktoria Pietrzyk i Kinga Plewińska.
Każdy z uczestników konkursu
otrzymał dyplom, a zwycięzcy
nagrody ufundowane przez
Radę Rodziców. W klasach II i
III PSP dzieci wzięły udział w
konkursie plastycznym „Razem

tworzymy bezpieczny Internet”.
Wyróżniono prace Michaliny
Karaś, Igi Dryi, Patryka Nowaka,
Kacpra Kiepieli, Róży Krzesińskiej, Karoliny Karaś, Wiktorii
Rybskiej, Kacpra Bujaka, Filipa
Wieczorka, Małgorzaty Guzińskiej, Jakuba Wójcika i Aleksandry Gierasińskiej. 11 lutego
grupa 6 uczniów z klas III PG
wzięła udział w III Kongresie
Młodych Internatów w Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku.
Obchody Dnia Bezpiecznego
Internetu zakończono 26 marca
spotkaniem dla rodziców z policjantami z KMP w Radomiu.
Rewelacyjne wyniki naszych
uczniów! Wsola
w „złotej dziesiątce”
Jak co roku nasza szkoła brała
udział w stypendiadzie organizowanej przez Firmę Edukacyjną „Orzeł”, na którą składały
się cztery konkursy: Konkurs
czytelniczy „I TY bądź czytelny!”, Konkurs ortograﬁczny
„Ortograf ”, Konkurs literacko-plastyczny „Kreska” oraz
Konkurs matematyczny „Plus
– Minus”. W tym jednakże roku
mamy szczególnie dużo osiągnięć, plasujących naszą szkołę
podstawową na II miejscu w
Polsce w kategorii szkół, które
zgłosiły do stypendiady od 24
do 59 uczniów. Zdobyliśmy tym
samym srebrny puchar. Gratulujemy nagrodzonym uczniom i
opiekunom. Wyróżnienia i tytuł
ﬁnalisty stypendiady zdobyli:
Wiktoria Rybska z klasy IIb w
konkursie plastycznym (opiekun – Ewa Kutkiewicz), Dawid
Witek z klasy IIIb w konkursie matematycznym (opiekun
– Elżbieta Kokoszczyk), Julia
Suwalska z klasy VIa w konkursie ortograﬁcznym. II miejsce i tytuł laureata w konkursie
czytelniczym otrzymała również Julia Suwalska z klasy VIa,
uczennica Małgorzaty Wrony,
a III miejsce z tytułem laureata
uzyskała w konkursie ortograﬁcznym Zuzanna Piwowarczyk
z klasy IIIb, podopieczna Elżbiety Kokoszczyk.
Sukces uczennic klas VI
Wiktoria Pietrzyk i Kinga
Plewińska uczennice szkoły
podstawowej zostały zakwaliﬁkowane do III etapu (wojewódzkiego) Konkursu Polonistycznego organizowanego
przez Mazowieckiego Kuratora
Oświaty. Etap rejonowy odbył
się 23 listopada 2013 r. w PSP
nr 6 w Radomiu. Uczennice
bardzo dobrze poradziły sobie
z zadaniami sprawdzającymi
polonistyczne
wiadomości
i umiejętności. W tym roku
szkolnym uczestnicy konkursu,
wraz z bohaterami lektur, odbyli
„podróż w czasie”. Wiktorię i
Kingę do kolejnego etapu Konkursu Polonistycznego przygotowywała nauczycielka języka
polskiego – Małgorzata Wrona.
Na etapie wojewódzkim, który
odbył się w Warszawie Wiktoria
Pietrzyk została ﬁnalistką Konkursu Polonistycznego.
Dorota Jędrasiewicz
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rebro Marleny Maj w Halowych Mistrzostwach Polski
Spowiecie,
Seniorów, Paulina Paluch Sportowcem Roku 2013 w
Patryk Szatan mistrzem makroregionu w prze-

łajach, wicemistrzostwo Mazowsza Zuzi Molendowskiej
w tenisie stołowym, udany start młodzików w Halowych
Mistrzostwach regionu w lekkiej atletyce, powrót piłkarzy
na boiska, eliminacje regionalne Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w decydującej fazie.

fot. Radosław Jóźwiak - Cyfrasport

Marlena Maj w próbie pchnięcia kulą - jednej z konkurencji
pięcioboju lekkoatletycznego.

Po medal wśród seniorek
Marlena Maj, wychowanka
ULKS Jedlińsk, reprezentująca
AZS AWF Warszawa została
wicemistrzynią Polski w pięcioboju lekkoatletycznym. W Halowych Mistrzostwach Polski w
Sopocie, pod nieobecność najlepszej w kraju Karoliny Tymińskiej, znakomicie wykorzystała
swoją szansę i uległa jedynie
Agnieszce Borowskiej z Talexu
Borzytuchom
zdobywając
srebrny medal. To jej najlepsze
osiągnięcie w sportowej karierze. W 2012r w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski (U23) była
trzecia w siedmioboju. Marlena
Maj jest drugą wychowanką
ULKS Jedlińsk, która stanęła
na podium w krajowym championacie w kategorii seniorek.
Przypomnijmy, że pierwszą była
Julita Rędzia, która wywalczyła
tytuł mistrzyni Polski w strzelectwie. Aktualnie Maj przygotowuje się na obozie kadrowym
do startów w sezonie letnim.
Jej głównym celem w bieżącym
roku jest uzyskanie kwaliﬁkacji
do reprezentacji Polski na Drużynowy Puchar Europy.

Mistrzowski bieg
W Pasłęku odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegach przełajowych.
Olbrzymi sukces odniósł reprezentant ULKS Jedlińsk Patryk
Szatan, który zdobył złoty medal
na dystansie 3 km i tytuł Mistrza
Makroregionu.Wygrana Patryka
była niezwykle okazała, bowiem
przybiegł na metą z przewagą aż
11. sek. nad drugim rywalem. W
czołówce uplasował się Dawid
Paluch, szósty na dystansie 2
km. Wśród dziewcząt najlepsza
Izabela Górka zajęła dobre 13.
miejsce na 2,5 km. W klasyﬁkacji drużynowej ULKS na czwartym miejscu wśród osiemnastu
sklasyﬁkowanych klubów.
Tytuł pozostał w rodzinie
Podsumowano wyniki sportowców powiatu radomskiego
za ubiegły sezon. Na uroczystej
Gali Mistrzów w Radomiu, która
odbyła się już po raz piąty, tytuł
Sportowca Roku 2013 w kategorii do lat 15 przyznano Paulinie
Paluch - uczennicy gimnazjum
w Jedlińsku uprawiającej od sześciu lat lekkoatletykę. W ubiegłym sezonie, poprowadziła na

Paulina Paluch (druga z prawej) z nagrodą Starosty Radomskiego.

18

ostatniej zmianie szkolną sztafetę 4x 100 m do złotego medalu
w ﬁnale krajowym gimnazjady.
W ﬁnałach wojewódzkich Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej stawała pięciokrotnie
na podium. Jako zawodniczka
ULKS Jedlińsk zdobywała złote
medale w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
i Mistrzostwach Mazowsza.
W gronie nominowanych do
wyróżnień znalazły się także jej
szkolne koleżanki ze sztafety
Katarzyna Szczęsna i Ewelina
Kucharska. Nominacje otrzymali także medaliści Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, miotaczka Marta Śpiewak
oraz biegacz Patryk Szatan.
Wszyscy wymienieni reprezentowali Mazowsze w Mistrzostwach Polski Młodzików. W
gronie kolejnych kandydatów do
wyróżnień znaleźli się strzelcy
ULKS Jedlińsk, którzy awansowali do ﬁnałów ubiegłorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży: Agata Kupis, Izabela
Pisarek, Magdalena Kowalczyk
oraz Patryk Świąder – czwarty

nożnej GKS Jedlińsk. Jego podopieczni zdecydowani wygrali
swoją grupę w Radomskiej Lidze
Juniorów – rocznik 1996 a w
barażowym dwumeczu o awans
do ligi mazowieckiej ze zwycięzcą drugiej grupy Pilicą Białobrzegi zabrakło im niewiele.
Występy młodych piłkarzy GKS
w ubiegłym sezonie to najlepsze
osiągnięcie klubowego zespołu
piłki nożnej z naszej gminy od
wielu lat.
Pnie się do góry
Kolejny sukces odniosła
Zuzanna Molendowska. Reprezentująca radomską Broń młoda
tenisistka stołowa ze Wsoli zajęła
drugie miejsce w Mistrzostwach
Mazowsza w kategorii żaczek.
W turnieju eliminacyjnym nie
poniosła żadnej porażki. W
spotkaniach turnieju głównego
w półﬁnale wygrała 3:1 z wyżej
notowaną Patrycją Puchalską
z SKS 40 Warszawa, w ﬁnale
nieznacznie uległa 2:3 Amelii
Kotarskiej z Returnu Piaseczno.
To największe osiągnięcie Zuzi
w jej dotychczasowej przygo-

Patryk Szatan (w ciemnej koszulce) na trasie zwycięskiego biegu w Pasłęku.

zawodnik Mistrzostw Polski
Młodzików. Nominację otrzymała także tryumfatorka gali z
ubiegłego roku Justyna Paluch,
siostra Pauliny, tym razem w
starszej kategorii wiekowej. W
gronie trenerów pamiątkową
statuetką uhonorowano Łukasza Kurka – szkoleniowca piłki

dzie ze sportem. Zajęcie drugiego miejsca na Mazowszu
dało możliwość występu Zuzi
na Mistrzostwach Polski Żaków.
Niestety, losowanie par nie było
dla niej pomyślne. W pierwszej
grze spotkała się z rozstawioną
z „trójką” Zuzanną Kowalczyk
z KS Gorce Nowy Targ i prze-

Łukasz Kurek (w środku) w gronie wyróżnionych trenerów.

grała 1:3. Dodajmy, że była to
porażka z tryumfatorką całych
mistrzostw. W turnieju pocieszenia po jednej wygranej i jednej porażce została ostatecznie
sklasyﬁkowana na miejscach
33-48. Talent młodej zawodniczki nie uszedł uwadze szkoleniowcom kadry wojewódzkiej,
którzy nominowali ją do kadry
młodziczek Mazowsza.
Ośmiokrotnie na podium
W Radomiu odbyły się Halowe
Mistrzostwa Młodzików ROZLA
w lekkiej atletyce. Startowała w
nich ponad 30-osobowa ekipa
ULKS Jedlińsk, która spisała się
bardzo dobrze zdobywając łącznie w dziesięciu konkurencjach
8 medali. W klasyﬁkacji drużynowej, z dorobkiem 75 pkt.,
uległa jedynie RLTL Radom 101 pkt. Na najwyższym stopniu
podium stanęli Marta Śpiewak,
która wynikiem 12,70m wygrała
w konkursie pchnięcia piłką
lekarską oraz Patryk Szatan,
najszybszy na dystansie 800 m.
Warto dodać, że zarówno Marta
jak i Patryk obronili swoje tytuły,
które wywalczyli przed rokiem.
W biegu na 800 m całe podium
należało do zawodników Jedlińska. Drugi był Dawid Paluch,
trzeci
Kamil Puk. Czwarty
medal wśród chłopców wywalczył Daniel Jurczak, trzeci na
dystansie 60 m ppł. Zdobyciem
dwóch brązowych medali mogła
pochwalić się Weronika Wiosna,
która była trzecia w skoku w dal
i w biegu na 60 m ppł. Ostatni
medal to zasługa Angeliki Górki.
Do ﬁnału biegu na 60m zakwaliﬁkowała się z czwartym czasem. W ﬁnale zrewanżowała się
skutecznie klubowej koleżance
Magdzie Śpiewak za przegraną
w eliminacjach, zdobywając
brązowy medal.
Unihokeiści
w ﬁnałach MIMS
Eliminacje międzypowiatowe
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w poszczególnych dyscyplinach wchodzą w
decydującą fazę. W unihokeju
startowały dwie drużyny PG
Jedlińsk. Znakomicie zaprezentowali się chłopcy, którzy po

Drużyna unihokeistów PG Jedlińsk.

SPORT

Medaliści Mistrzostw Mazowsza Żaczek w tenisie stołowym. Zuzanna
Molendowska wraz z trenerem Marianem Woźniakiem (drudzy od lewej).

wygranej w eliminacjach powiatowych okazali się najlepsi na
szczeblu regionu zwyciężając we
wszystkich spotkaniach. Finał
był powtórką zawodów powiatowych, w którym Jedlińsk
wygrał 1:0 z rywalami z Suskowoli. Podopieczni Radosława
Oﬁary wystąpili w składzie:
Marcin Gniadek, Piotr Kowalczyk, Piotr Trojanowski, Łukasz
Puk, Daniel Jurczak, Kamil Płaskociński i Jakub Król. Dziewczęta zdobyły brązowy medal.
W półﬁnale minimalnie uległy
Suskowoli a w meczu o trzecie miejsce pokonały Jastrząb
1:0. Zakończyły się eliminacje
powiatowe MIMS w tenisie stołowym. Do zawodów regionalnych awansowały w kategorii
szkół podstawowych zespoły
dziewcząt ze Wsoli i Jedlińska, a w rywalizacji gimnazjów
ekipy dziewcząt i chłopców ze
Wsoli. O tym, ilu ekipom uda
się wywalczyć awans do ﬁnałów
igrzysk przekonamy się w kwietniu. Wszystkie drużyny prezentują się dobrze i powinny zająć
miejsca w czołówce. Wydaje
się, że szczególną szansę ma
zespół dziewcząt z podstawówki
we Wsoli, w którym występuje
Zuzanna Molendowska
i Aleksandra Walczak. Także
gimnazjalistki Karolina Krzosek, Katarzyna Kobza i Magda
Janiszewska mogą sprawić niespodziankę. W eliminacjach
powiatowych wystąpiły drużyny

unihokeja ze Starych Zawad
i koszykarzy ze Wsoli. Nie
zdołały one jednak wywalczyć
awansu do rozgrywek wyższego
szczebla.
Pora na rewanże
Wystartowały
rozgrywki
rundy wiosennej w piłce nożnej. Piłkarze GKS Jedlińsk okres
przygotowawczy
rozpoczęli
15. stycznia. Po trzech tygodniach przygotowania motorycznego na hali, zawodnicy
wyszli na boisko. Rozegrali
także pięć meczy sparingowych.
W pierwszym spotkaniu z Centrum Radom przegrali 1:4. Z
Iskrą Gózd zwyciężyli 3:0. W
kolejnym meczu z KS Strażak
Wielogóra, po zaciętej i ciekawej walce, Jedlińsk uległ 3:4.
Udane okazały się dwie ostatnie
potyczki. Zwycięstwa w wyjazdowych spotkaniach z Bronią
Radom – rocznik 1996 - 2:0 oraz
występującą w klasie okręgowej Oronką Orońsko - 6:3 mają
swoja wartość. Trenerzy Sławomir Molenda i Łukasz Kurek
uważają, że okres przygotowawczy zespół dobrze przepracował. Świetnie prezentowali się
młodzi zawodnicy z roczników
1997 i 1998, którzy „pukają” do
ekipy seniorskiej. Cieszy fakt,
że podczas sparingów prawie
80% składu stanowili wychowankowie klubu. - Chłopakom
nie brakuje motywacji, chęci do
gry. Są zdyscyplinowani i bardzo

ambitni. W przyszłości może być
jeszcze lepiej. – podkreślali trenerzy. Do walki o awans szykuje
się Strażak Wielogóra. W spotkaniach kontrolnych oprócz wygranej z Jedlińskiem pokonali także
Broń -1996 4:2. Kolejne spotkania zakończyły się przegranymi:
z Bronią Radom - rocznik 1995
- 0:5, Gracją Tczów 4:6, Centrum Radom 1:3, KS Potworów
2:8. - Nie robimy tragedii z tych
porażek – ocenił trener Marek
Zakrzewski.- Sparingi są po to,
by wypróbować różne warianty.
Sporo rotowaliśmy
składem
a jeszcze planujemy kolejne
wzmocnienia. Wszystko w celu
zapewnienia awansu do wyższej
klasy. Nie interesowaliśmy się
zmianami kadrowymi u najgroźniejszych rywali. Drużynę Strażaka stać na powrót do klasy A z przekonaniem mówił Zakrzewski. Zupełnie inne zadanie stoi
przed zespołem Orła Jedlanka.
Obrona przed spadkiem do najniższej klasy rozgrywkowej jest
możliwa. – Chciałbym, żeby
zespół grał z lepszą skutecznością, chłopaków omijały kontuzje
i przyda się także odrobinę piłkarskiego farta – wymienił swoje
życzenia trener Radosław Oﬁara.
Towarzyskie mecze zakończyły
się porażkami 3:4 z Zorzą Kowala
i Radomiakiem -1997 0-1. oraz
wygranymi z Radomiakiem 1998
– 6:0 i Iskrą Zbrosza Duża 5:0.
Do zespołu przyszli wychowankowie GKS Jedlińsk Jakub
Walczak i Patryk Kalbarczyk, Jakub Grochowalski i
Damian Górnik z MSPN Radomiak oraz Patryk Boniecki
z Wulkanu Zakrzew.
W pierwszej kolejce grupy
drugiej klasy A, nasze drużyny
zagrały dobrze ale pechowo. GKS
Jedlińsk zremisował 2:2 z Powałą
Taczów prowadząc do 85 min 2:0.
Dodajmy, że GKS ponad godzinę
grał bez jednego zawodnika ukaranego czerwoną kartką.
Orzeł Jedlanka w spotkaniu
z aspirującym do awansu KS
Błotnica uzyskał remis 1:1 nie
strzelając w drugiej połowie
bramki z rzutu karnego.
Krystian Kilar

Eliminacje powiatowe XVI MIMS w tenisie stołowym we Wsoli.
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Centrum Zdrowia w Jedlińsku.

Boisko wielofunkcyjne w Czarnym Ługu.

Stacja uzdatniania wody w Mokrosęku

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Gutowskiej

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

Wodociąg Wsola – Marcelów – Józefówek.
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