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Drodzy Państwo
Tegoroczny okres wiosenno-letni w gminie Jedlińsk
jest szczególnie obﬁty w
inwestycje. Bez opóźnień
postępuje budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku
– prace zostaną zakończone
jesienią. Od początku bieżącego roku rozstrzygnięto
16 przetargów na realizację
inwestycji w infrastrukturę:
aż 8 z nich dotyczy budowy

lub przebudowy
dróg gminnych,
a 3 – remontu
budynków szkolnych. W bieżącym roku rozpoczynamy także
kolejną
dużą
inwestycję polegającą na przebudowie
oraz
rozbudowie ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku
– zakończenie planowane
jest na wiosnę przyszłego
roku. Zadanie to wpisuje
się w kompleksowe działania podejmowane od kilku
lat w celu uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jedlińsk.
W czerwcu zakończono
budowę stacji uzdatniania
wody w Mokrosęku, która

jest już trzecią tego typu
instalacją na terenie gminy.
Budowa i rozbudowa
SUWów, a także zakończona już rozbudowa sieci
wodociągowej pozwolą na
znaczącą poprawę jakości
zaopatrzenia mieszkańców
w wodę. Podjęte zostały
również prace polegające
na
zagospodarowaniu
terenu przy PSP w Jedlińsku. Zadanie to polega na
przebudowie kompleksu
boisk sportowych oraz
urządzeń
sportowych
i zostanie zakończone w
czerwcu przyszłego roku.
Właśnie zakończył się
rok szkolny. Wszystkim
uczniom gratuluję wszelkich osiągnięć i życzę udanego wakacyjnego wypoczynku. Gminne Centrum Kultury i Kultury

Fizycznej wraz ze świetlicami przygotowuje dla
dzieci i młodzieży atrakcyjną ofertę wypoczynku.
Będzie ona wzbogacona
możliwością korzystania
z dwóch nowo wybudowanych boisk wielofunkcyjnych w Woli Gutowskiej
i Czarnym Ługu oraz dwóch
zestawów siłowni plenerowych zainstalowanych
w Jedlińsku oraz we Wsoli.
Na terenie gminy zostały
także ustawione trzy stoły
do ping-ponga: w Jedlińsku, Bierwcach i Ludwikowie. Mam nadzieję, że te
obiekty i urządzenia sportowe będą często używane
przez wszystkich mieszkańców i będą służyły poprawie i utrzymaniu kondycji
ﬁzycznej.
Wojciech Walczak

Festyn z Okazji Dnia Dziecka „Sportowa Rodzinka” we Wsoli

W

dniu 1 czerwca 2014 r.
na obiektach sportowych
ZSP we Wsoli bawiono się na
Rodzinnym Festynie z okazji Dnia
Dziecka.
Impreza
rozpoczęła
się
o godz.10:00 grami zespołowymi.
Na stadionie LKS „Strażak” Wielogóra odbywał się turniej piłki nożnej, w którym rywalizowały cztery
drużyny: z Jedlanki, Wierzchowin,
Wsoli i Wielogóry. Pierwsze miejsce zajęła Jedlanka wygrywając ze
„Strażakiem” Wielogóra, trzecie
miejsce przypadło dla Wierzchowin, a czwarte dla Wsoli.
Wszystkie zespoły zostały nagrodzone pucharami, piłkami oraz
słodyczami. Wśród zawodników
wyłoniono króla strzelców i najlepszego bramkarza – zwycięzcy tego
konkursu reprezentowali barwy
Jedlanki i zostali nagrodzeni piłkami i plecakami.
Po rozegraniu meczy na scenie
rozpoczęło się przedstawienie dla
dzieci pt. „Tymoteusz Rym Cim
Cim”. Aktorami byli uczniowie
naszej szkoły przygotowani przez
nauczycielki: Katarzynę Sadowską,
Beatę Rucikowską i Violettę Rokicińską. Po przedstawieniu uroczystego otwarcia festynu dokonali
dyrektor szkoły Paweł Stępnikowski, Wójt Gminy Jedlińsk Wojciech
Walczak i Przewodniczący Rady
Gminy Waldemar Sulisz.
Prowadząca festyn Marzena
Okruta-Dupla zaprosiła gości do

udziału w konkursie dmuchanie
balona na czas. Dzięki dopingowi
uczniów zwyciężył dyrektor szkoły.
Następnie na scenę wyszli uczniowie naszej szkoły prezentując tańce
i piosenki przygotowane przez
Lidię Parendyk i Annę Falińską;
nad oprawą muzyczno-techniczną
czuwał Jerzy Faliński.
Na płycie boiska ustawiono
trzy jednostki Straży Pożarnej
z Jedlińska, Wielogóry i Wsoli
oraz motocykle policyjne. Z udziałem Państwowej Straży Pożarnej
i jednostek OSP zaprezentowano
pokaz ratownictwa. Nad bezpieczeństwem czuwały pielęgniarki
Monika Staniak i Anna Nowakowska, które również dokonywały
pomiaru cukru i ciśnienia; chętnych nie brakowało.
Festyn obﬁtował w wiele innych
atrakcji. Największym powodzeniem cieszyła się „Niespodzianka z
Okienka” – aby nabyć los czekano w
długiej kolejce. Wszystkie losy traﬁały do szklanej kuli oczekując na
losowanie główne. Oblegane były
zjeżdżalnie dla dzieci, przejażdżka
na koniu huculskim, wozem strażackim, malowanie twarzy, czy
wykonywane i rozdawane ﬁgury
balonowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkurencje
sportowe dla dzieci, młodzieży,
dorosłych i całych rodzin, m.in.:
biegi, sztafeta rodzinna, przeciąganie liny, rzut kaloszem, rzut beretem, rzut piłką futbolową, strzały

do bramki, kapki, wbijanie gwoździa w pieniek i wyścigi na nartach.
Konkurencje prowadził Jan Dupla,
a wspomagały go: Marzena Okruta-Dupla i Lidia Parendyk. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze,
a zwycięzcy – nagrody.
Podczas trwania konkursów na
scenie prezentowały się artyści:
„Bartodziejaki”, Michał Kołtunowicz i Mateusz Lipiec, zespół
akordeonistów: Piotr Motyka i
Piotr Poterała, Kacper Sadowski,
Jesica Rybska, Aleksandra Gozdur
i Kinga Bączkowska, a na koniec
przygrywała kapela Zdzisława
Kwapińskiego.
W czasie festynu można było
degustować sałatki przygotowane
przez kl. Va wraz z wychowawczynią Mirosławą Kalinowską w
ramach programu „TRZYMAJ

FORMĘ”. Pyszne ciasta upieczone
przez rodziców schodziły jak ciepłe bułeczki, ale jeszcze szybciej
– kiełbasa, kaszanka i szaszłyki z
grilla. Serwowano również zupę
Kubika oraz oczywiście ﬂaczki.
Festyn cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Przybyli na
niego nie tylko mieszkańcy gminy
Jedlińsk, ale również sąsiednich
gmin. Na zakończenie imprezy
odbyło się losowanie nagród głównych loterii, m.in.: trzech rowerów
i tabletu. Losowania dokonały
Wiktoria Poneta i Karolina Heród.
Gratulujemy zwycięzcom.
Dyplom „Sportowej Rodzinki”
przypadł rodzinie Heród.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom, dla których należą
się duże brawa.
ZSP we Wsoli

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w JEDLIŃSKU INFORMUJE,
że od 09.06.2014 r. do 15.04.2015 r.

będą trwały prace związane z modernizacja SUW Jedlińsk które wykonuje ﬁrma: SKANSKA S.A. Ul. Gen. Józefa Zajączka 9; 01-518 Warszawa
w związku z tym mogą nastąpić przerwy w dostawie wody do miejscowości zasilanych z w/w hydroforni
(Jedlińsk, Piaseczno, Lisów, Bierwiecka Wola, Płasków, Moczydło, Józefów, Janki, Stare Zawady, Nowe Zawady, Romanów, Urbanów,
Bierwce, Obózek, Jedlanka, Gryzów, Gutów, Wola Gutowska, Bartodzieje Zagajnik, Czarna Rola).
O planowanych wyłączeniach wody mieszkańcy będą informowani na bieżąco.
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Inwestycje w Gminie
W TRAKCIE REALIZACJI
Budowa ulicy Spacerowej w Jedlińsku.
Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piastów Stara Wieś – Górna Wieś.
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk
poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku.
Budowa drogi gminnej Lisów – Bierwiecka Wola.
Przebudowa ulic Polnej i Spokojnej we Wsoli.
Przebudowa drogi gminnej w Nartach.
Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Zawadach Nowych
Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku –
przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych.
Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku.
Remont podłóg wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku.
Remont kapitalny budynku przedszkola w Jedlińsku.
Remont elewacji budynków szkolnych w Jedlińsku, Bierwcach i Wierzchowinach.

ZAKOŃCZONO
Przebudowa drogi gminnej Stare Zawady.
Przebudowa drogi gminnej Jankowice – Górna Wola.
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu.
Budowa wodociągu Wsola - Marcelów - Józefówek.
Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk.

Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Woli Gutowskiej.

Z

apraszamy wszystkich
mieszkańców gminy do
korzystania z nowych siłowni
na świeżym powietrzu.
Urządzenia zamontowano

Instalacja wewnątrz stacji uzdatniania wody w Mokrosęku.

„Sport to zdrowie”
w Jedlińsku w parku oraz przy
Ośrodku Zdrowia we Wsoli.
Dodatkowo została doposażona
istniejąca już siłownia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Jedlińsk

Podobny sprzęt do ćwiczeń
zostanie zamontowany przy
budowanym boisku wielofunkcyjnym w Woli Gutowskiej.
W miejcowościach: Jedlińsk,

Bierwce - przy szkole, oraz
obok świetlicy w Ludwikowie zainstalowane zostały stoły
do ping-ponga.

Wsola
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Z prac Rady Gminy

P

rzewodniczący Rady Walde- do przeprowadzenia II przetargu
mar Sulisz zwołał sesje Rady ustnego nieograniczonego na
na 8 maja 2014 r.
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlińsk,
Rada podjęła uchwały w spra- -rocznego sprawozdania z wykonawie:
nia budżetu gminy Jedlińsk za 2013
-Nr XXX/18/2014 rozpatrzenia i r. wraz z informacją o stanie mienia
zatwierdzenia sprawozdania Wójta komunalnego,
z wykonania budżetu za 2013 r.
-powołania Komisji Przetargowej
-Nr XXX/19/2014 udzielenia Wój- na „Remont elewacji budynków
towi Gminy absolutorium z tytułu szkolnych”,
wykonania budżetu za 2013 r.
-powołania Komisji ds. procedury
-Nr XXX/20/2014 zatwierdzenia o udzielenie zamówienia publiczrocznego sprawozdania ﬁnanso- nego na „Przebudowa ulic: Polnej i
wego za 2013 r. instytucji kultury,
Spokojnej we Wsoli”,
-Nr XXX/21/2014 zatwierdzenia -powołania Komisji ds. procedury
rocznego sprawozdania ﬁnanso- o udzielenie zamówienia publiczwego za 2013 r. zakładu opieki nego na „ Przebudowa drogi gminzdrowotnej,
nej w Nartach”,
-Nr XXX/22/2014 wprowadzenia -powołania Komisji Przetargowej
zmian w budżecie gminy na 2014 r. na udzielenie i obsługę kredytu
-Nr XXX/23/2014 Wieloletniej Pro- długoterminowego,
gnozy Finansowej Gminy Jedlińsk - powołania Komisji ds. procedury
na lata 2014-2019,
o udzielenie zamówienia publicz-Nr XXX/24/2014 - zmiany nego na „Budowa drogi gminnej
Uchwały Nr XLIII/44/2010 Rady Lisów-Bierwiecka Wola”,
Gminy Jedlińsk z dnia 28 paź- -składów osobowych obwodowych
dziernika 2010 r. w sprawie trybu i komisji wyborczych w wyborach
sposobu powoływania i odwoływa- do Parlamentu Europejskiego,
nia członków Gminnego Zespołu -powołania Komisji ds. procedury
Interdyscyplinarnego ds. Przeciw- o udzielenie zamówienia publiczdziałania Przemocy w rodzinie nego na uporządkowanie gospooraz szczegółowe warunki jego darki wodno-ściekowej gminy
funkcjonowania,
Jedlińsk poprzez przebudowę oraz
-Nr XXX/25/2014 ustalenia wyso- rozbudowę ujęcia wody i stacji
kości stawek opłat za zajęcie pasa uzdatniania wody w Jedlińsku,
drogowego dróg gminnych na cele -składów osobowych obwodowych
niezwiązane z budową, przebu- komisji wyborczych w wyborach
dową, remontem, utrzymaniem do Parlamentu Europejskiego,
i budową dróg,
-powołania Komisji Przetargowej
-Nr XXX/26/2014 wyrażenia zgody na „Remont kapitalny budynku
na odstąpienie od przetargu i prze- przedszkola w Jedlińsku”,
dłużenie umowy dzierżawy.
-powołania Komisji ds. odbioru
zadania
inwestycyjnego
pn.
Wójt wydał zarządzenia w spra- „Dokończenie budowy ogólno
wie:
dostępnego boiska wielofunkcyj-powołania Komisji Przetargowej nego, placu zabaw z elementami

POŚWIĘCENIE I PRZEKAZANIE
SAMOCHODU DLA OSP

małej architektury w Czarnym
Ługu”,
-odwołania osoby ze składu obwodowej komisji wyborczej Nr 8 w
Wielogórze w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
-powołania Komisji ds. procedury
o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa ulicy Spacerowej
w Jedlińsku”,
-powołania Komisji ds. procedury
o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja –przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych Piastów Stara Wieś-Górna
Wieś”,
-odwołania ze stanowiska dyrektora PSP im. Jana Pawła II w
Ludwikowie,
-powołania Komisji przetargowej
na zadanie „ Remont podłóg wraz
z robotami towarzyszącymi w
budynku Publicznego Gimnazjum
w Jedlińsku’,
-powołania Komisji do odbioru
zadania
inwestycyjnego
pn.
Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW
Mokrosęk,
-powołania Komisji ds. procedury
o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę drogi gminnej w
miejscowości Wielogóra”,
-powołania komisji do odbioru
zadania
inwestycyjnego
p.n.
„Budowa wodociągu Wsola-Marcelów-Józefówek”,
-powołania Komisji Konkursowej
na kandydata na dyrektora PSP w
Bierwcach,

-powołania Komisji Konkursowej
na kandydata na dyrektora PSP
w Ludwikowie,
- zmian w składzie Komisji Konkursowej na kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach,
-powołania Komisji Rekrutacyjnej
do przeprowadzenia naboru na
dwa stanowiska podinspektora w
Urzędzie Gminy oraz cztery zarządzenia w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Przedłożone Radzie Gminy oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za 2013 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zostały rozpatrzone i zatwierdzone
na sesji w dniu 08 maja 2014 r.
Z tytułu wykonania budżetu za
2013 r. Rada Gminy w obecności
12 radnych-12 głosami za udzieliła
Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2013 r. Kwota
planowanych dochodów wyniosła
41.718.837 zł, a planowanych wydatków 47.074.230 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 40.624.482 zł,
co stanowi 97,4% planu i oznacza
wzrost w stosunku do 2012 r. o ok.
6.2%. Dochody bieżące stanowiły
ok. 93.3% zrealizowanych dochodów ogółem. Wydatki wykonano
w kwocie 41.404.251 zł tj. 88% planu
oraz ok. 10,3% powyżej poziomu
z ubiegłego roku.
Stałe Komisje Rady pracowały
zgodnie z przyjętym harmonogramem prac na bieżący rok.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014 Rada Gminy życzy
wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, aby nadchodzące
wakacje były spokojne, bezpieczne i pełne niezapomnianych
wrażeń-udanego wypoczynku.

NOWE BOISKO WIELOFUNKCYJNE

czerwca zostało otwarte nowowybudowane boisko wieloodbyło się poświęcenie nowo zakupionego wozu stra3podmaja
żackiego dla OSP w Jedlińsku. Uroczystość rozpoczęła się 25funkcyjne w Czarnym Ługu.
Na uroczyste otwarcia przybyli: ks. Janusz Chamera - proboszcz
kościołem paraﬁalnym w Jedlińsku, gdzie ks. prałat Hen-

ryk Ćwiek, kapelan gminny Związku OSP RP, dokonał po - paraﬁi Bierwce, Waldemar Cichowlas - radny z Czarnego Ługu,
dyrektor ZSP w Wierzchowinach Dorota Dobosz, Edward Krok
święcenia samochodu.
Po mszy św. w intencji strażaków Oddziału Gminnego Związku - radny powiatu radomskiego, Wojciech Walczak - wójt gminy
i ich rodzin z okazji Dnia Świętego OSP RP Gminy Jedlińsk oraz druh Jedlińsk, młodzież szkolna oraz mieszkańcy gminy.
Floriana, patrona strażaków odbyła
się deﬁlada pod ﬁgurą św. Floriana.
Część oﬁcjalna uroczystości odbyła
się na placu przed budynkiem
strażnicy OSP w Jedlińsku, gdzie
po złożeniu meldunku i odczytaniu kroniki OSP w Jedlińsku, druh
Wojciech Walczak, Prezes Zarządu
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Zbigniew Gołąbek, Wiceprezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP Województwa
Mazowieckiego przekazali kluczyki
do samochodu Jerzemu Przybyłowskiemu, Komendantowi Gminnemu Związku OSP RP.

O Afryce w bibliotece

Teatr lalek „Bajka” w Jedlińsku
5 czerwca Gminna Biblioteka
Publiczna w Jedlińsku zaprosiła dzieci gminy Jedlińsk na
spektakl kukiełkowy pt.: „Kocmołuszek”. Celem bajki było
promowanie zdrowego odżywiania oraz higieny własnej
i otoczenia.
Akcja rozgrywała się w
bajkowej scenerii na zamku
Księcia Brudasa.
Przedstawienie oparte na
bajce
pozwoliło
młodym

widzom uczyć się odróżniać
dobro od zła oraz przeżywać
emocje na żywo.
Na zakończenie spektaklu
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej podziękowała
wszystkim dzieciom za wspaniałą zabawę oraz liczny udział.
Zdjęcia na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.
jedlinsk.pl
Bożena Starzyńska

Elika Aime’e podpisuje swoje książki.

isarka, podróżniczka, ElżP
bieta Olszewska pisząca
pod pseudonimem Elik Aime’e
spotkała się 9 kwietnia 2014
roku z czytelnikami i sympatykami Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jedlińsku.
Autorka jest znaną dziennikarką radiowo-telewizyjną,
historykiem, członkiem stowarzyszeń i związków twórczych
oraz laureatką wielu konkursów
literackich.
Zadebiutowała jako poetka
albumem: „Do spalenia lub
czytania, śpiewania, zawsze
przy miłości”. Wydała drukiem
zbiory
opowiadań:
„Smycz”, „Rzecz o zniewoleniu”, „Sezon na bratki”, zbiór
prozy poetyckiej oraz albumy
poetycko-fotograﬁczne.
Pisarka podczas spotka-

nia czytała fragmenty swoich
opowiadań, dzieląc się wspomnieniami z dziennikarskich
podróży do Afryki.
Osobiste, nastrojowe wspomnienia pisarki, zafascynowanej Afryką, zilustrowane oryginalnymi zdjęciami wykonanymi
podczas wypraw w głąb Czarnego Lądu, na długo pozostaną
w naszej pamięci!!
Obecny na spotkaniu Sekretarz Gminy Jedlińsk Włodzimierz Dłużewski podziękował
pisarce za przybliżenie klimatów
i nastrojów Afryki w jej twórczości oraz wręczył pamiątkowy
album „Jedlińsk i okolice”.
Zdjęcia na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.
jedlinsk.pl
Bożena Starzyńska

Dzieci podczas spektalu „Kocmołuszek”.

Warto przeczytać

„Domek nad morzem” – Maria Ulatowska.
Opowieść o tym , że mimo przeciwności losu, marzenia się spełniają. Czasami, a może nawet właśnie wtedy,
gdy już przestajesz w nie wierzyć.
„Kwiaciarka” – De Montepin Ksawery.
Pasjonująca intryga, zbrodnia, wielkie namiętności i równie wielkie pieniądze – oto co kieruje życiem powieściowych bohaterów.
„Czas tęsknoty” – Adrian Grzegorzewski.
Znakomita powieść, której głównymi bohaterami są historia, wojna i miłość. Dla wielbicieli książi „Czas
honoru”!!!
„Chłopiec z listy Schindlera” – Leyson Leon.
Prawdziwa historia chłopca cudem ocalonego z Holokaustu.
„To ja, Malala” – Malala Yousafzai.
Historia pakistańskiej dziewczyny, która z narażeniem życia walczy o prawa kobiet i ich dostęp do edukacji.

BEZPŁATNY ODBIÓR MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Informuję Mieszkańców Gminy, iż istnieje możliwość bezpłatnego odbioru z posesji i przekazania do unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest (załadunek, transport i utylizacja) w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlińsk na lata 2009-2032”, z którym można zapoznać się na stronie internetowej
www.jedlinsk.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Jedlińsku - pokój nr 11.
O udział w Programie ubiegać się mogą osoby ﬁzyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości z terenu gminy Jedlińsk.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Urzędu Gminy w Jedlińsku w okresie od 1 lipca do 14 sierpnia 2014 r. (formularze do
pobrania dostępne w pok. 11 lub na w/w stronie internetowej). Odbiór przewiduje się na miesiąc październik 2014 r.
Środki na powyższy cel są ograniczone, zatem decyduje kolejność złożonych wniosków.
Wójt Gminy Jedlińsk
/-/ Wojciech Walczak
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Akcja poboru krwi w Bierwcach - „Podaruj kroplę miłości”

W

niedzielę 8 czerwca
2014r. w PSP Bierwce
odbyła się pierwsza akcja poboru
krwi zorganizowana przez paraﬁę Bierwce i Stowarzyszenie
Rozwju Wsi Bierwce i Okolic.
Do akcji włączyli się panowie
i odważne panie z różnych
miejscowości.
Dziękujemy
wszystkim
dawcom za szlachetną postawę
i chęć niesienia pomocy potrzebującym, bowiem oddając
krew - ratujesz życie. Krwi nie

egoroczna Sobótka upłyT
nęła mieszkańcom ewidentnie pod hasłem ,,Święta

wody”. Była ona od wczesnych
godzin rannych systematycznie dostarczana z nieba. Nie
przeszkodziło to jednak miłośnikom dobrej zabawy spędzić niedzielnego popołudnia
wśród wielu atrakcji, nie tylko
muzycznych. Impreza rozpoczęła się od prezentacji artystycznych dzieci i młodzieży z
placówek oświatowych z terenu
gminy. Był to niecodzienny
przegląd talentów uczniów.
Scenę opanował nie tylko
śpiew, taniec, recytacja wierszy,
ale także prezentacje teatralne
czy akrobatyczne.
Zgodnie z tradycją sobótkową rozpalone zostało tradycyjne ognisko przez wójta
gminy Wojciecha Walczaka.
Ponadto puszczane były wianki
na wodę oraz poszukiwany
był kwiat paproci. Odbył się
również pojedynek pannykawalerowie, którzy zmierzyli
się ze sobą w nietypowych
konkurencjach.
Na imprezie nie zabrakło również współczesnych elementów
takich jak puszczanie kolorowych lampionów czy konkursów ekologicznych przeprowadzonych przez ﬁrmę Tonsmeier
Wschód Sp. z o. o. Dzieci jak
zwykle bardzo chętnie oblegały stoiska na których można
było malować twarze czy puszczać ogromne bańki mydlane.
O oprawę muzyczną zadbały

można wyprodukować !
Współczesna
medycyna
nie jest w stanie obejść się bez
ważnych Partnerów - Krwiodawców, którzy są jedynym
źródłem bezcennego leku
jakim jest krew ludzka. Mamy
nadzieję, że akcja zostanie
powtórzona.
Serdeczne
podziękowania kierujemy dla personelu
medycznego RCK i K Radom.
Stowarzyszenie Rozwju Wsi
Bierwce i Okolic.

następujące zespoły: ,,Babska
Biesiada”, która jest jedyną w
kraju formacją wokalną składająca się z czterech pięknych,
profesjonalnych piosenkarek
występujących w programie
biesiadnym. W pierwszej części
w strojach góralskich usłyszeliśmy pieśni góralskie z repertuaru zespołów: Skaldowie,
Brathanki, Golec uOrkiestra,
Krywań. Druga odsłona koncertu to znane pieśni Chóru
Aleksandrowa (Wołga, Katiusza, Kalinka, Podmoskiewskie
Wieczory), a trzecia część to
piosenki włoskie oraz angielskie i wszystko to w tanecznych
rytmach z dużą dawką dowcipu
i humoru. Gwiazdą wieczoru
był zespół „Rokiczanka”. Ich
koncert przeprowadził słuchaczy przez magiczny świat polskiego folkloru, pełnego spontaniczności, radości, zadumy a
także tęsknoty. Swoją muzyką
łączą pokolenia i przekazują
nieprzemijającą wartość polskiej muzyki ludowej. Wystąpili także mieszkańcy Domu
Pomocy Społecznej z Jedlanki,
którzy wraz z Dariuszem
Religą, zaprezentowali wiązankę piosenek weselnych.
Ponadto po raz pierwszy zostało zaprezentowane
„Wesele Jedlińskie” (zdjecia na
ostatniej stronie gazety). Idea
przygotowania tego spektaklu zrodziła się w 2010 roku.
Wówczas to ks. prałat H. Ćwiek
udostępnił kronikę pisaną
przez ks. Jana Kloczkowskiego

Zespół ludowy „Rokiczanka” z Lubartowa.
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SOBÓTKA 2014

na potrzeby przygotowywanej
wystawy poświęconej kusakom.
W tejże kronice wzbudziły
moje duże zainteresowanie
zapisy mów weselnych. Wówczas narodziła się myśl, aby
odtworzyć XIX wieczne Wesele
Jedlińskie. Piękne i ponadczasowe teksty ks. Jana Kloczkowskiego ubrał w scenariusz
ks. Andrzej Wąsik. Efekt tych
prac mieszkańcy mogli obejrzeć na tegorocznej Sobótce.
Data premiery tego widowiska
nie była przypadkowa. Został
wybrany dzień tuż przed imieninami Jana. Był to hołd dla ks.
Jana Kloczkowskiego za jego
ogromny wkład w zachowanie
tradycji ziemi jedlińskiej stanowiący ważny element NASZEJ
rodzimej kultury. Dzięki jego
pasji kronikarskiej i etnograﬁcznej obecne pokolenia mogą
oglądać tradycje i zwyczaje
minionych epok. W inscenizacji
przedstawione zostały obrzędy
weselne takie jak: błogosławieństwo, przemarsz orszaku
weselnego, witanie chlebem
i solą, oczepiny. Wszystkim
tym obrzędom towarzyszyła
biesiada, tradycyjne śpiewy,
tańce, muzyka i stroje ludowe.
Wszystko to w scenograﬁi stylizowanej i charakterystycznej dla naszego regionu z XIX
wieku. Próbę samego odtworzenia tradycyjnych zwyczajów
i obrzędów weselnych ocenić należy niezwykle wysoko
o czym świadczą opinie publiczności wyrażane po widowisku.

Tradycyjne ognisko sobótkowe.

Na zakończenie przedstawienia
licznie zgromadzona publiczność wzięła udział w biesiadzie weselnej. W inscenizacji
wystąpili: panna młoda -Klaudia Wlazła, pan młody -Łukasz
Makulski, rodzice pana młodego - Anna i Piotr Wikło,
rodzice panny młodej - Monika
Makulska i Witold Makulski,
starszy drużba - Dariusz Religa,
recytator - Radosław Langierowicz, dziewosłąb - Wiesław
Jastrzębski, narrator - Halina
Głuch. Goście weselni: Wanda
Walczak, Barbara Kucharska,
Ewa Koper, Katarzyna Rajkowska, Elżbieta Łoboda, Irena
Walczak, Diana Michalewska,
Maria Śliwowska, Bogumiła
Płużycka, Elżbieta Oﬁara, oraz
ksiądz - ks. Karol Piłat, a także
zespół Czerwone Korale (Alicja Kwatek, Jadwiga Jakubiak,
Halina Oﬁara, Barbara Drabik,
Marianna Kwiecień, Grażyna
Imiełowska, Regina Fituch)
oraz kapela braci Tarnowskich
z Domaniowa. Scenograﬁę
wykonała Teresa Leśniewska według pomysłu Anny
Malinowskiej.
Przygotowanie
wesela
wymagało
zaangażowania
i wsparcia wielu osób. Serdecznie dziękuję ks. Prałatowi Henrykowi Ćwiekowi, władzom
gminy, wszystkim odtwórcom
ról w „weselu” oraz pracownikom GCKIKF.
Agnieszka Gryzek

sobotę 17 maja 2014
W
w Bierwieckiej Woli miała
miejsce impreza plenerowa -

Majówka.OrganizatoramibyliWójt
Gminy Jedlińsk oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
w Jedlińsku. Impreza odbywała się
przy zaangażowaniu mieszkańców
Bierwieckiej Woli pod kierunkiem
pracownika świetlicy pani Moniki
Skłodowskiej Cichowlas.
Na
Majówkę przybyli Radni z terenu
gminy Jedlińsk, Radni Powiatu a
także mieszkańcy gminy. Wydarzenie rozpoczęło się od występu
miejscowego zespołu ludowego
„Wólczanki” (U. Gniadek, B. Janus,
E. Bednarek, T. Świąder, Z. Najda,
H. Wierzbicka , H. Rędzia, G.
Kocińska) przy akompaniamencie Piotra Fokta, który przygrywał
im na akordeonie. W następnej

Majówka w Bierwieckiej Woli
kolejności miały miejsce występy
młodych mieszkańców Bierwieckiej Woli: Julii Życkiej i Piotra
Gniadka, Klaudii Bzduchy i Karoliny Nowak, prezentacje taneczne
dwóch grup wiekowych (dzieci
i młodzież) a także prezentacja
gry na skrzypcach w wykonaniu
Marty Gocel. Następnie najmłodsi
wraz ze swoimi rodzicami wzięli
udział w przedstawieniu teatralnym „ Pchła krętaczka” w wykonaniu artystów z Krakowa. Po
przedstawieniu młodsi uczestnicy
w podziale na drużyny uczestniczyli w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych podczas, których
między innymi zbierali piłeczki
na czas, ścigali się w potrójnych
spodniach, biegali z piłką oraz
ubierali stracha na wróble. Każda
z drużyn biorących udział w tych

Karawana Kultury w Jedlińsku

arawana Kultury to wędruK
jący festiwal sztuki. Jest to
projekt umożliwiający mieszkańcom województwa mazowieckiego aktywne uczestniczenie w
nowych, otwartych formach życia
kulturalnego. W tym roku zaplanowano odwiedzić 6 miejscowości województwa mazowieckiego,
w których realizowany będzie
program artystyczny. Jedną z
miejscowości jest Jedlińsk. Organizatorami tego przedsięwzięcia
jest Mazowiecki Instytut Kultury
(dawniej Mazowieckie Centrum
Kultury i Sztuki) we współpracy
ze Stowarzyszeniem Pedagogów
i Animatorów KLANZA. Organizatorzy zawarli porozumienie
z Gminnym Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
w celu przeprowadzenia działań
animujących życie kulturalne
miejscowości.
Organizatorzy
postawili sobie za cel zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych teatrem oraz działaniami
o charakterze parateatralnym i
plastycznym, które wyzwalają
wyobraźnię, zdolności twórcze
oraz stanowią ciekawy sposób
spędzania czasu wolnego. Wędrujący festiwal sztuki jest również

okazją do prezentacji lokalnych
działań artystycznych.
Dzień Karawany rozpoczyna
się w godzinach popołudniowych spektaklem teatru profesjonalnego - dla dzieci, a kończy się spektaklem dla widzów
dorosłych. Czas między spektaklami zostanie wzbogacony
rodzinnymi animacjami prowadzonymi przez doświadczonych
animatorów ze Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów
KLANZA. Dzieci, młodzież
i rodzice będą inspirowani do
podjęcia działań, w ramach których każdy może poczuć się jak
artysta. Uczestnicy biorą udział
w przygotowaniu m.in.: scenek
dramowych, żywych obrazów,
kukiełek, strojów, scenograﬁi
a następnie prezentują je na scenie lub w plenerze. Przygotowywane scenki będą nawiązywały
do wcześniej obejrzanych spektakli, być może będą też ich rozwinięciem lub uzupełnieniem.
Projekt karawana Kultury w Jedlińsku będzie realizowany w dniu 26 lipca 2014 roku
w godzinach popołudniowych
i wieczornych na Ośrodku Sportu
i Rekreacji.

Program przedsięwzięcia:

16.00 „Czerwony Kapturek”– Teatr BAJLANDIA (spektakl
dla najmłodszych)
17.00 – 20.00 Rodzinne animacje realizowane przez Polskie
Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
21.00 „Komedianci”– Teatr MIMO (spektakl rodzinny)

zmaganiach otrzymała nagrody
rzeczowe w postaci gier edukacyjnych ufundowane przez Wójta
Gminy Jedlińsk. W trakcie imprezy
przeprowadzone były również
konkurencje dla osób dorosłych.
Był to między innymi bieg na
nartach, bieg w taśmie oraz przeciąganie liny. Dorośli podzieleni
zostali na dwie drużyny: kobiety
i mężczyzn. Walka była zacięta
i tym razem zwyciężyły kobiety.
Mężczyźni zajęli drugie miejsce. Wszyscy dorośli uczestnicy
otrzymali nagrody w postaci gier
edukacyjnych ufundowane przez
Wójta gminy Jedlińsk. Po zakończeniu bloku sportowo-rekreacyjnego wszyscy przybyli na imprezę
tańczyli przy dźwiękach muzyki
zespołu muzycznego Dariusza

Religi i Pawła Walczaka. Kolejnym
zespołem występującym podczas
tego wydarzenia był zespół Bajka
Sławomira Wasilewskiego. Przez
cały czas trwania imprezy można
było kupować losy na loterii, które
później brały udział w losowaniu
nagrody głównej. Nagrodą tą był
rower ufundowany przez radnego
Jana Gniadka a wylosowany został
przez mieszkankę Bierwieckiej
Woli. W dalszej części losowania
uczestnicy imprezy mogli wygrać
atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów. Majówka
w Bierwieckiej Woli zakończyła się zabawą w godzinach
wieczornych.
Anna Malinowska

Konkurs Fotograﬁczny „Mój Powiat w Obiektywie”

Starostwo Powiatowe w Radomiu jest organizatorem III Edycji Konkursu Fotograﬁcznego „Mój Powiat w Obiektywie” Celem konkursu
jest promowanie Powiatu Radomskiego poprzez ukazanie go w sposób ciekawy i oryginalny a także aktywizacja młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w budowaniu pozytywnego wizerunku
powiatu. Na konkurs należy zgłaszać autorskie zdjęcia pokazujące
przyrodnicze i krajobrazowe walory Powiatu Radomskiego. Szczególnie premiowane będą fotograﬁe łączące elementy tradycji i nowoczesności. Prace należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego
w Radomiu lub złożyć osobiście w Wydziale Promocji i Rozwoju
Powiatu - w terminie od 1 do 30 września 2014.
W dniach 16 i 17 lipca 2014 na OSIR w Jedlińsku rozegrany
zostanie Wakacyjny Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk.
Organizatorami tego wydarzenia jest Wójt Gminy Jedlińsk oraz
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
Zgłoszenia drużyn do 12 lipca 2014 w GCKIKF ul. Krótka 1, pod
numerem tel. 48 3213052 lub do koordynatora Turnieju
Łukasza Kurka, tel. 690-390-012
W dniach 19 i 20 lipca 2014 na OSIR w Jedlińsku odbędzie się
TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 2014
O PUCHAR WÓJTA GMINY JEDLIŃSK
Organizatorami tego wydarzenia jest Wójt Gminy Jedlińsk oraz
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
Zgłoszenia chętnych drużyn do 15 lipca 2014 w GCKIKF
ul. Krótka 1, pod numerem tel. 48 3213052
lub do koordynatora Turnieju Łukasza Kurka, tel. 690-390-012
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Podsumowanie zajęć artystycznych prowadzonych w GCKIKF
w Jedlińsku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jedlińsk.
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w
Jedlińsku w ciągu całego roku
szkolnego prowadziło zajęcia dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Jedlińsk. W roku
2013/2014 prowadzone były
zajęcia muzyczne, plastyczne,
teatralne, wokalne, szachowe
oraz z języka angielskiego. Na
wszystkie zajęcia prowadzone
przez instruktorów uczęszczało około 130 młodych osób
z terenu gminy Jedlińsk.
Ogromnie cieszy fakt, że
tak duża liczba dzieci i młodzieży chce korzystać z oferty
GCKIKF w Jedlińsku.
4 czerwca 2014 roku w Sali
OSP miało miejsce podsumowanie zajęć artystycznych.
Uczestnicy prezentowali na
scenie umiejętności zdobyte
na poszczególnych zajęciach.
Podczas tego wydarzenia
swoją obecnością zaszczycili
nas: Radna Powiatu Pani Ewa
Bartula, Przewodniczący Rady
Gminy Pan Waldemar Sulisz,
Radna Pani Ewa Oﬁara, rodzice
dzieci biorących udział w zajęciach jak również mieszkańcy
gminy. Impreza rozpoczęła się
od występu dzieci uczęszczających na zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez Panią
Elżbietę Łoboda. Dzieci zaśpiewały wesołe piosenki w języku
angielskim. Następnie widownia mogła posłuchać utworów
w wykonaniu dziewcząt uczęszczających na zajęcia wokalne
prowadzone przez Panią Zoﬁę
Krzętowską. Nie zabrakło także
prezentacji grup teatralnych.
Jako pierwsza wystąpiła grupa
młodsza prezentując przedstawienie „Pampilio”. Natomiast
grupę składającą się ze starszych

dzieci można było podziwiać w
przedstawieniu „Krzywa Bajka”.
Grupy teatralne zostały przygotowane przez Panią Małgorzatę Stanisławską- Kłosiewicz.
Po zakończeniu przedstawienia
na scenie pojawili się uczestnicy zajęć muzycznych prowadzonych przez Pana Andrzeja
Rajkowskiego.
Widownia
mogła posłuchać utworów
wykonywanych na akordeonie

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
w Jedlińsku
Paraﬁa Rzymsko-Katolicka w Jedlińsku
zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych
na Rajd Rowerowy,
który odbędzie się 29 sierpnia 2014 (piątek)

W programie:

• zwiedzanie ciekawych obiektów i miejsc
położonych na terenie gminy oraz gmin
sąsiednich
• ognisko a także gry i zabawy rekreacyjne na
OSIR w Jedlińsku
Zapisy przyjmowane będą w GCKIKF oraz
pod nr tel. (48) 32 13 052
Szczegółowy plan Rajdu pojawi się na stronie internetowej GCKIKF w sierpniu 2014.
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oraz na keyboardzie.
Ponadto podczas trwania
imprezy można było podziwiać
prace uczestników zajęć plastycznych, które zostały wyeksponowane na dużych tablicach.
Zajęcia plastyczne prowadzone były przez Panią Teresę
Leśniewską.
W podsumowaniu zajęć
wzięli także udział uczestnicy
zajęć szachowych prowadzo-

nych przez Sekretarza Gminy
Jedlińsk, Pana Włodzimierza
Dłużewskiego.
Wszystkim dzieciom i młodzieży, która brała udział
w zajęciach artystycznych
w roku szkolnym 2013/
2014
został
wręczony
słodki upominek.
Anna Malinowska

III Irons Party- Jedlińsk 2014
W dniach 4-6 lipca 2014 roku na Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Jedlińsku odbędzie się
III Zlot Motocyklowy - Irons Party.

W programie:

• Park maszyn
• Koncerty muzyczne

Wystąpią zespoły:
• CREE, • KSU, • FOREVER FREEDOM,
• ALSO-RAN COVER BAND,
• NAKED BLUES

Szczegóły na plakatach

Wójt Gminy
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
Zapraszają mieszkańców na:

Święto Plonów
oraz

IX Turniej Sołectw
31 sierpnia 2014 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zapraszamy wszystkie sołectwa do udziału w turnieju. Zgłoszenia przyjmuje
GCKIKF ul. Krótka 1 w Jedlińsku do 31 lipca. Tel. 48 32 13 052

„Bądź aktywny-bądź najlepszy”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął siódmą edycję
realizacji projektu systemowego
„Bądź aktywny-bądź najlepszy”. Jest
on ﬁnansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu
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jest aktywizacja zawodowa osób
z terenu gminy Jedlińsk. Do projektu przystąpiło 30 osób, którzy jednocześnie nie pracują i są w wieku
aktywności zawodowej, pozostające
poza rynkiem pracy. W ramach
projektu uczestnicy skorzystają z:
- kursów zawodowych (według wła-

snych predyspozycji uczestników)
-warsztatów psychologicznych
-warsztatów z zakresu doradztwa
zawodowego
-poradnictwa specjalistycznego
i konsultacji: prawnik, psycholog.
W miesiącu czerwcu rozpoczynają się grupowe i indywidualne

spotkania z doradcą zawodowym
oraz psychologiem. Poradnictwo zawodowe i psychologiczne
zostało zlecone zewnętrznemu
wykonawcy, który ma odpowiedni personel i doświadczenie
w przygotowaniu szkoleń.
Monika Gałek

Małżeńskie jubileusze

kwietnia 2014 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu tek. Parom wręczono legitymacje i
Gminy Jedlińsk odbyła się uroczystość wręczenia medali za kwiaty, a gratulacje i życzenia złoDługoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanych przez Prezydenta RP. żyli kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Medalami zostało uhonoro- Mąkosa, która zawarła związek w Radomiu Rafał Rajkowski, Wójt
wanych osiem par małżeńskich, małżeński 64 lata temu.
Gminy Wojciech Walczak, Przektóre przeżyły ze sobą 50 lat i więUroczystej dekoracji dokonał w wodniczący Rady Gminy Waldecej. Najdłuższym stażem mogła imieniu Prezydenta RP Wicewo- mar Sulisz oraz Kierownik Urzędu
poszczycić się para Kazimiera i Jan jewoda Mazowiecki Dariusz Pią- Stany Cywilnego w Jedlińsku

Genowefa Szpotowicz.
Podniosły moment uczczono,
wznosząc toast symboliczną
lampką szampana. Na zakończenie uroczystości młodzież
szkolna przedstawiła Jubilatom i gościom krótki występ
artystyczny.
Genowefa Szpotowicz

Wspólne zdjęcie jubilatów. Józefa i Bronisław Czesław Dzigman (53 lata stażu małżeńskiego), Stanisława i Ignacy Gut (60), Kazimiera
i Mieczysław Kwiatkowscy (54),Halina i i Jerzy Stanisław Milik (51), Kazimiera Natalia i Jan Mąkosa (64), Jadwiga Marianna i Marian
Szczepan Partyga (53), Krystyna Sabina i Adam Władysław Pogodzińscy (51), Daniela Józefa i Stanisław Józef Śmiechowscy (54).
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:: Dzień Patrona ::
kwietnia 2014r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki obchodziła jubileusz osiemdziesięciolecia
nadania imienia szkole.

W tym dniu zorganizowana
została uroczystość dla uczczenia
Dnia Patrona Szkoły, ze względu
na przypadające w tym roku
jubileusze, święto Patrona PSP
w Jedlińsku zyskało bardziej uroczystą formę.
W roku 2014 obchodzimy 220.
rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej i tym samym 220. rocznicę stacjonowania w Jedlińsku
wojsk powstańczych pod wodzą
Tadeusza Kościuszki.
Zorganizowano
uroczysty
przemarsz uczniów do kościoła
paraﬁalnego pod wezwaniem ap.
Piotra i Andrzeja w Jedlińsku,
gdzie przy uczestnictwie władz
administracyjnych,
oświatowych, samorządowych, uczniów,
nauczycieli, rodziców i innych
zaproszonych gości odprawiona
została uroczysta msza święta.
Mszę świętą celebrował i homilię
wygłosił ksiądz prałat dr Henryk Ćwiek – proboszcz paraﬁi
Jedlińsk.
W uroczystości uczestniczyły również delegacje szkół
naszego regionu noszących imię
Tadeusza Kościuszki:
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki
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w Kozłowie,
• Publiczna Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki w Głowaczowie,
•
Publiczna
Szkoła
Podstawowa im. T. Kościuszki
w Podlesiu Dużym.
Oprawę mszy świętej przygotowali nauczyciele, przedstawiciele
rodziców, a nad stroną wokalną
czuwał zespół muzyczny naszej
szkoły, pracujący pod kierunkiem Agaty Kowalczyk.
Po mszy świętej zaprezentowano postać księdza kanonika
Mariana Porczyńskiego, który
zapisał się w historii paraﬁi
dzięki przekazaniu w 1794 r.
sreber kościelnych Tadeuszowi
Kościuszce Barwny korowód prowadzony na koniu przez Tadeusza
Kościuszkę i kosynierów, wrócił
do szkoły, gdzie odbyła się dalsza
część uroczystości przygotowana
pod kierunkiem: Bożeny Cieślak
Sylwii Dąbrowskiej, Agnieszki
Lewikowskiej, Agaty Kowalczyk, Ewy Zegarek, Elżbiety
Stachurskiej.
Podczas programu artystycznego prezentowana była nie
tylko postać Bohatera, ale również informacje związane z działalnością szkoły, której początki

sięgają XVII wieku.
W
1794
r.
istniała
w Jedlińsku szkółka przykościelna, a następnie rozpoczęła
działanie szkoła podstawowa.
Nadanie imienia Tadeusza
Kościuszki nastąpiło w 1934r.;
dyrektorem był wówczas Stanisław Celuch.
Sztandar i hymn szkoły ustanowiono w 1976r.,za sprawą
dyrektorów: Jana Marszałkiewicza i Jana Zegarka.
Kolejni dyrektorzy: Kazimierz
Foremniak, Adam Wieczorek,
zabiegali nie tylko o wysoki
poziom edukacji, ale również
o kultywowanie tradycji kościuszkowskich.
Od 2000r. dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły: p. Dariusza Cielniaka i Bożeny Cieślak,
corocznie obchodzony jest
w szkole Dzień Patrona –Tadeusza Kościuszki. Tradycyjną
formą jest konkurs historyczny i
konkurs plastyczny: Nasz patron
Tadeusz Kościuszko.
W bieżącym roku szkolnym
obchody zostały rozszerzone
o prezentacje multimedialne
przedstawiane na lekcji historii przez nauczycielkę Justynę

Bujek. Ponadto zorganizowano
biegi kościuszkowskie w których
nauczyciele wychowania ﬁzycznego Alina Cielniak i Sławomir
Słomka, wyłonili najlepszych
biegaczy.
Wszystkie te formy współzawodnictwa zostały zaprezentowane i podsumowane podczas
uroczystości jubileuszowych.
Z tej okazji, 25 kwietnia 2014r.
swoją obecnością zaszczycili nas
zaprzyjaźnieni z naszą szkołą
goście, którzy od wielu lat z nami
współpracują i wspierają.
Serdecznie dziękujemy Pani
Zoﬁi Grzebisz-Nowickiej – Przewodniczącej Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie, z którym współpracujemy
od ponad 30 lat, należąc do Klubu
Przodujących Szkół, i utrzymując
wysoką pozycję wśród szkół na
Mazowszu.
Gorące podziękowania składamy
Pani Dorocie Sokołowskiej – Dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatura
w Radomiu, oraz Wójtowi Gminy
Jedlińsk-Panu Wojciechowi Walczakowi, którzy byli z nami w tak
ważnym dla całej społeczności
szkolnej dniu.
Dyrekcja szkoły

:: III Dziecięca Sesja Rady Gminy ::
czerwca na sali konferencyjnej Urzędu
43. Dziecięca
Gminy w Jedlińsku, odbyła się po raz
Sesja Rady Gminy.

Przewodniczącą Rady w tajnym głosowaniu została
Marcjanna Romanowska z jedlińskiego gimnazjum.
W tym roku przedmiotem sesji były m.in. sprawy 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej i co za
tym idzie, omówienie pozyskiwania i wykorzystywania
środków unijnych przez gminę, która może poszczycić się ogromną ilością pozyskanych środków z UE.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu otrzymała
wnioski dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół z terenu
gminy Jedlińsk o przyznanie nagrody „Dziecięcy

Uśmiech” w dwóch kategoriach: osoba ﬁzyczna i instytucja. Nagrodę „Dziecięcy Uśmiech” w kategorii osoba
ﬁzyczna otrzymali: Marzena Okruta-Dupla – nauczycielka w-f w ZSP we Wsoli, Jerzy Faliński – wychowawca
świetlicy w PG we Wsoli, Beata Jagielska– dyrektor PSP
w Jedlance, Alina Cielniak – nauczycielka w-f
w PSP w Jedlińsku, Bożena Starzyńska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku, Ewa
Oﬁara – radna gminy Jedlińsk, Henryka Wójcik
– pracownik obsługi w ZSP w Wierzchowinach,
Agnieszka Białkowska – instruktorka w świetlicy w
Mokrosęku. W kategorii instytucja nagroda powędrowała do Rady Rodziców działającej przy PSP

w Starych Zawadach. Ostatnim wnioskiem był wniosek uczniów PSP w Jedlance o nadanie nagrody specjalnej dla Wójta Gminy Wojciecha Walczaka, za wszechstronne wspieranie aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty ze szczególnym uwzględnieniem dobra
dzieci.
Podczas obrad młodzież zapoznała się z zasadami
prowadzenia sesji, głosowania oraz podejmowania uchwał. Przyjęli dwie: w sprawie ustanowienia
konkursu na opowiadnie o gminie Jedlińsk oraz
w sprawie akcji sadzenia jodeł upamiętniających
„Żołnirzy Wyklętych”.
Aneta Żurowska
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Z życia szkół

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku
23 maja 2014 roku odbył się VII
Powiatowy Rajd Pieszy Śladami
Witolda Gombrowicza tzw. ,,spódnicowy”, organizowany przez Szkolne
Koło Turystyczne działające w
Publicznej Szkole Podstawowej im.
T. Kościuszki w Jedlińsku, Zarząd
Oddziału PTSM ,,Ziemia Radomska”
w Radomiu, Starostwo Powiatowe w Radomiu i Urząd Gminy
w Jedlińsku
Celem rajdu było popularyzowanie
turystyki pieszej wśród młodzieży,
rozpowszechnianie wiedzy o zabytkach i pomnikach przyrody gminy
Jedlińsk oraz propagowanie wiedzy
na temat życia i twórczości Witolda
Gombrowicza.
Początek rajdu miał miejsce
przy
Pomniku
Raka
w Jedlińsku, gdzie z-ca dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. T. Kościuszki w Jedlińsku Pani
Bożena Cieślak oraz sekretarz gminy
Jedlińsk Pan Włodzimierz Dłużewski powitali wszystkich zebranych
oraz zapoznali z historią naszej
miejscowości.
Parkowa aleja zaprowadziła uczestników rajdu do barokowego kościoła
paraﬁalnego pw. ap. Piotra i Andrzeja
w Jedlińsku. To perełka architektury
sakralnej naszego regionu. Dekoracyjnością zachwyca fasada i wnętrze.
Zasłuchali się uczestnicy rajdu w
opowieści Bożeny Cieślak, o sztuce
baroku, malarstwie iluzjonistycznym
i ozdobach wnętrza. Było również
nawiązanie do 220. rocznicy stacjonowania na jedlińskich błoniach wojsk
powstańczych pod wodzą Naczelnika
Tadeusza Kościuszki. Z kościołem
paraﬁalnym w Jedlińsku związani
są również: ks. kanonik Marian Porczyński (który przed 220 laty oﬁarował srebra kościelne dla ratowania
Ojczyzny), ks. Jan Kleczkowski (spisał obrzęd „Jedlińskie Kusaki”), oraz
urodzony w Jedlińsku ks. biskup Piotr
Gołębiowski.
Pogoda dopisała. Trasa wędrówki
prowadziła przez malownicze łąki i
tereny leśne. Wiosenne, ukwiecone
łąki zachwycały soczystą zielenią a
pachnące żywicą sosny dawały chłód
i orzeźwienie. Przewodnikiem trasy
był Grzegorz Rokiciński z Nadleśnictwa Radom, który udzielał szczegółowych informacji o okolicznych lasach
i Puszczy Kozienickiej.
Pod koniec wędrówki młodzież
zwiedziła Muzeum Gombrowicza,
gdzie Pani Dominka Świtkowska
zapoznała uczestników rajdu z życiem
i twórczością pisarza.
Podczas trwania rajdu, uczniowie
mieli za zadanie rozwiązywać test
dotyczący życia i twórczości W. Gom-

browicza, historii Jedlińska, historii
kościoła paraﬁalnego oraz wiadomości przyrodniczych.
Finał rajdu miał miejsce na terenie
obiektów muzeum, gdzie po chwili
wytchnienia i smacznym posiłku
utrudzona ale zadowolona młodzież
mogła oklaskiwać najlepszych.
W podsumowaniu rajdu udział
wzięli: Wójt Gminy Jedlińsk Wojciech
Walczak, Prezes PTSM w Radomiu
Justyna Wulkiewicz, z-ca dyrektora
PSP w Jedlińsku Bożena Cieślak.
Dla wszystkich grup wręczone
zostały dyplomy, dla opiekunów
podziękowania. Zwycięzcy otrzymali
puchary oraz nagrody w postaci plecaków i książek. Puchary ufundował
Wójt Gminy Jedlińsk Wojciech Walczak a nagrody Starosta RadomskiMirosław Śliﬁrczyk.
Jednym z ważnych elementów tej
imprezy był konkurs na najciekawszą
i najbardziej pomysłową spódnicę. W
tej konkurencji zwyciężyli: I miejscePSP Jedlińsk w Jedlińsku, II miejscePSP w Sławnie , III miejsce- PSP nr
31 w Radomiu.
W wyniku przeprowadzonego
testu wiedzy i spostrzegawczości, rozwiązywanego na trasie, kolejne miejsca zajęli: I miejsce- PSP w Jedlińsku,
II miejsce- PSP nr 31 w Radomiu, III
miejsce -PG w Jedlińsku
W rajdzie uczestniczyli uczniowie
z Publicznej Szkoły Podstawowej im.
T. Kościuszki w Jedlińsku, Publicznej
Szkoły Podstawowej w Bierwcach,
Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Batalionów Chłopskich w Starych
Zawadach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w
Sławnie, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Radomiu, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Parznicach, Publicznego Gimnazjum
im. Bp. Piotra Gołębiowskiego w
Jedlińsku, Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług oraz
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej.
Łącznie w rajdzie udział wzięło 126
uczniów i 16. opiekunów. Do organizacji rajdu szczególnie przyczynili
się nauczyciele i dyrekcja PSP im. T.

Na szlaku rajdu.

Najlepsi w konkursie wiedzy o gminie
Kościuszki w Jedlińsku, szczególnie
Agnieszka Miga.
W zgodzie z naturą …
Zainteresowania przyrodą a szczególnie ekologią mieli szanse zaprezentować uczestnicy kolejnych edycji
konkursów gminnych, odbywających się pod niezmiennym od 14 lat
hasłem: „CHROŃMY BY PRZETRWAĆ, CHROŃMY BY ŻYĆ”.
3 czerwca w gościnne progi jedlińskiej szkoły przybyli zwycięzcy:
XIV konkursu matematycznego o
treściach ekologicznych , XIII konkursu plastycznego , w tym roku pod
hasłem: ”Atrakcje i walory przyrodnicze gminy Jedlińsk” oraz najlepsi w
XII konkursie wiedzy o regionie: Czy
znasz swoja gminę?
Z udziałem Wójta gminy Wojciecha Walczaka, radnych, dyrektorów
szkół, przedstawicieli Szkolnej Rady
Rodziców, nauczycieli i uczniów,
omówiono i wręczono nagrody oraz
podziękowania tym, którzy wykazali się najwyższą wiedzą dotyczącą
wszechstronnej działalności gminy
oraz zagadnień matematycznych.
Organizator konkursu - n-l plastyki Bożena Cieślak, szczególnie
atrakcyjnie zaprezentowała wykonane w różnorodnych technikach,
artystyczne prace uczniów. nagrodzone w konkursie „Atrakcje i
walory przyrodnicze gminy Jedlińsk”
Umieszczone na sztalugach malarskie
dzieła, promowały nie tylko szkoły
ale zachęcały do odwiedzin okolic

gminy Jedlińsk.
Rozległe łąki nad wijącą się
Radomką i Tymianką, zachęcały do
spacerów i wycieczek rowerowych
a jedliński Rak, stojący w centrum
Rynku, był inspiracja dla wielu plastyków. Szczególne miejsce w pracach
odegrały kościoły w Jedlińsku i Wsoli.
Otoczone zielenią, zachwycają swoją
niezwykle atrakcyjną architekturą.
Warto je odkrywać na nowo.
Jak co roku do zwycięzców powędrowały pełne artystycznego uroku
szklane puchary z huty szkła we Wsoli.
Kolejny raz przesyłamy w podziękowaniu dla Pana Stanisława Bernadego
ciepły uśmiech od 65 nagrodzonych
w konkursie plastycznym .
Przybory szkolne i pomoce dydaktyczne z rąk wójta Wojciecha Walczaka
otrzymali najlepsi w konkursie matematycznym, uczniowie naszej szkoły:
Gabriela Płużycka, Tomasz Fijałkowski, Filip Przybylski, a podziękowanie
za zaangażowanie traﬁło do Bożeny
Krupy i Magdaleny Poneta. Na II
miejscu w konkursie znalazł się ZSP
we Wsoli, zaś trzecie przypadło szkole
w Ludwikowie.
Równie atrakcyjne upominki
powędrowały dla zwycięzców konkursu wiedzy o gminie. Laureatami
zostali uczniowie z PSP w Bierwcach
(I miejsce), PSP w Starych Zawadach
(II miejsce), PSP w Jedlińsku i ZSP
we Wsoli (III miejsce).
Koordynatorka konkursu Elżbieta
Religa, podkreśla wysoki poziom
wiedzy uczniów dotyczący bieżących
działań gminy.
Finałem podsumowania była
energetyczna i żywiołowa dedykacja
dla uczestników uroczystości, przygotowana pod kierunkiem p. Agaty
Kowalczyk. Tańce „Czarownice”
i „Bałkanica”, zachęcały do zdrowego
stylu życia. A my starajmy się wcielać
w życie idee konkursu, od nas bowiem
bardzo wiele zależy.
Bożena Cieślak,
Agnieszka Lewikowska

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach
Kończący się rok szkolny obﬁtował u nas w liczne sukcesy…
Najbardziej cieszy nas wspaniały
wynik sprawdzianu naszych szóstoklasistów. Jeszcze nigdy nie udało się
żadnemu uczniowi szkoły w Bierwcach uzyskać maksymalnego wyniku
– a w tym roku Paulina Prygiel to
osiągnęła. O tym, że to nie jest jej
jedyny sukces w tym roku świadczą
laury uzyskiwane w konkursach:
• I miejsce w konkursie wiedzy
o polskich Noblistach (opiekun
Bożena Zbrożyna)
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• I miejsce w konkursie diecezjalnym o św. Kazimierzu (opiekun
Halina Krupa)
• Tytuł laureat II stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego – „Test Oxford – Plus” (opiekun Anna Wilczyńska)
• II miejsce w powiatowym konkursie przyrodniczym „Wspaniałości
przyrodnicze Mazowsza” (opiekun
Małgorzata Jemiołek)
• III miejsce w powiatowym
konkursie
matematycznym
„Z matematyką do Europy”

I rajd katyński Bierwce - Wierzchowiny.

▶

(opiekun Małgorzata Jemiołek)
• I miejsce .w konkursie wiedzy
„Czy znasz swoją gminę” (opiekun
Małgorzata Jemiołek)
• Wyróżnienie w konkursie plastycznym – ozdoba wielkanocna (opiekun Halina Pluta)
Uważamy, że nasza uczennica
Weronika Potera, która w tym roku
reprezentowała szkołę podczas III
Dziecięcej Sesji Rady Gminy wypadła bardzo dobrze. Swoim zdecydowanym wystąpieniem zyskała wielu
zwolenników. Wykazała się dużą
wiedzą o Unii Europejskiej oraz
osiągnięciach naszej gminy.
Swoją wiedzą o gminie zasłużyły
na sukces Weronika Potera i Ola
Sumińska zajmując II miejsce w
konkursie „Czy znasz swoją gminę?”
oraz Julia Czajka -III lokata.
W Ogólnopolskim Konkursie
Języka Angielskiego – „Test Oxford –
Plus” –mamy wielu laureatów. Cieszy
nas wysoki poziom wyników w tym
trudnym konkursie językowym.
Również w konkursach artystycznych uczestniczymy i osiągamy
sukcesy.
Do sukcesów na polu wychowawczym możemy z pewnością zaliczyć I
Rajd Katyński, który zorganizowany
został dla uczczenia Dnia Pamięci
Oﬁar Zbrodni Katyńskiej.

Uroczyste otwarcie placu zabaw.
W rajdzie rowerowym uczestniczyli uczniowie najstarszych
klas pod opieką wychowawczyni
klasy VI pani Anny Wilczyńskiej i
nauczycielki historii pani Bożeny
Zbrożyny. Chcemy zapoczątkować nową szkolną tradycję Rajdów
Katyńskich do kolejnych szkół w
naszej gminie, aby poznać tragiczne
losy bohaterów z Listy Katyńskiej,
którym poświęcono Dęby Pamięci
w poszczególnych placówkach.
Wychowawczyni klasy I pani
Bożena Paluch oraz klasy II pani
Celina
Grzyb
zorganizowały
uczniom wyjazd do radomskiego
teatru na spektakl „Piękna i bestia”.
Radosną strawą duchową dla

naszych młodszych uczniów był też
z pewnością udział w przedstawieniu kukiełkowym „Kocmołuszek”.
Szkoda, że nasi uczniowie tak rzadko
mają okazję na kontakt z teatrem,
tym bardziej dziękujemy władzom
gminy za taki wspaniały pomysł.
Jedną z ważniejszych uroczystości
jakie miały miejsce ostatnio w naszej
szkole było uroczyste otwarcie palcu
zabaw. W ten długo wyczekiwany
dzień odwiedzili nas zaproszeni
goście – władze gminy Jedlińsk w
osobach pana Wojciecha Walczaka
Wójta Gminy, pani Ewy Oﬁary –
radnej wsi Bierwce, przedstawiciele
Rady Rodziców – przewodnicząca
pani Katarzyna Dawidowska oraz

panie Anastazja Potera, Teodora
Piątkowska, Aneta Szymanowicz.
Naszym miłym gościem był również proboszcz paraﬁi Bierwce – ks.
Janusz Chamera. Wszystkich zebranych przywitała dyrektor szkoły
pani Joanna Mazur, dzięki staraniom
której udało się ten plac stworzyć
i która wspiera wszelkie działania
nauczycieli w naszej szkole.
Dzięki jej wsparciu możliwa jest
też organizacja zajęć edukacyjnych z
programu „Projektor – wolontariat
studencki” na terenie naszej szkoły.
W tym roku studenci zrealizowali
18 projektów.
Oczywiście odbyły się też
wszystkie tradycyjne uroczystości – świąt majowych, Dnia Matki,
Dnia Dziecka. Nie możemy tu nie
wspomnieć, że Dzień
Dziecka
był taki wspaniały dzięki sponsorom - Ewie Oﬁerze i bierwieckiej
ﬁrmie. Chcemy też podziękować
mamom - Małgorzacie Drewnowskiej i Agnieszce Bolek – dzięki tym
paniom mamy wspaniałe krasnoludkowe stroje, w których dzieci
prezentują się bajkowo.
Bliższe informacje na temat tych
imprez można znaleźć na stronie
naszej szkoły. Zapraszmy!
Anna Wilczyńska,
Bożena Zbrożyna.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance
Nagroda „Dziecięcy Uśmiech”
Dyrektor Beata Jagielska została
uhonorowana Nagrodą Dziecięcy
Uśmiech w I Edycji Konkursu, za
działania innowacyjne na rzecz
dzieci i młodzieży w naszej gminie.
Jest to tym cenniejsza nagroda, bo
przyznana wyłącznie przez dzieci.
Pamiątkowy medal wręczyła Przewodnicząca III Dziecięcej Rady
Gminy Jedlińsk Marcjanna Romanowska. Gratulujemy sukcesu
Naszej Pani Dyrektor!
Wiwat nasi przyrodnicy!
12 marca w Starostwie Powiatowym w Radomiu, odbył się ﬁnał
XI Międzypowiatowego Konkursu
Przyrodniczego „Wspaniałości Przyrodnicze Europy – nasze Mazowsze”.
Uczennica naszej szkoły, Iza Imiołek
z kl. VI, zdobyła I miejsce w klasyﬁkacji indywidualnej. Natomiast drużyna w składzie: Paulina Kaszuba i
Filip Lutek z kl. V oraz Iza Imiołek z
kl.VI, wywalczyła I miejsce w klasyﬁkacji zespołowej. Uczniów przygotowała Maria Kosno.
Zielona Szkoła w Rymanowie
Od 05 do 11 maja, grupa uczniów
przebywała w Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju. Program „Szkoły Odkrywców”, pozwolił im poznać życie oraz kulturę ludności zamieszkującej tereny Beskidu
Niskiego. Dla wielu uczestników
był to sprawdzian samodzielności,
umiejętności integracji, błyśnięcia
ukrytym do tej pory talentem, w
otoczeniu nieskażonej przez człowieka natury. Pomocą w każdej sytuacji wspierały uczestników wyjazdu:
Anna Bińkowska, Anna Paszkiewicz
i Agnieszka Szymańska.
Wyjątkowy Gość…
19 maja zawitał do naszej szkoły
ordynariusz Diecezji Radomskiej
– ks. bp Henryk Tomasik, wraz z
sekretarzem – ks. Tomaszem Hercem oraz proboszczem – ks. prał.
Henrykiem Ćwiekiem. Spotkanie

było wynikiem wizytacji kanonicznej paraﬁi Jedlińsk. Spotkanie
z uczniami zakończyła wspólna
modlitwa i pasterskie błogosławieństwo. Drugą część wizyty bp Tomasik spędził rozmawiając z nauczycielami i pracownikami szkoły,
dziękując im za pracę i otwartość na
podejmowane działania związane
z religijnym wychowaniem dzieci.
Nad przebiegiem spotkania czuwał
ks. Tomasz Orłowski.
W Pałacu Prezydenckim…
29 maja w Pałacu Prezydenckim
odbyła się specjalna edycja konferencji TEDx Warsaw Presidential
Palace. Spotkanie skupiające osobowości świata nauki, kultury, sztuki
oraz biznesu odbyło się pod hasłem
„DEFINE YOUR PLACE” (Moje
miejsce). Prelegentką przed Prezydentem Bronisławem Komorowskim i szacownym audytorium była
uczennica Izabela Imiołek z kl. VI,
która zabrała głos w sprawie uczenia
najmłodszych programowania w
ramach projektu „Mistrzowie Kodowania”, realizowanego przez Samsung Electronics Polska we współpracy z CEO, OEIiZK w Warszawie
oraz Stowarzyszeniem „Rodzice
w Edukacji”. Celem projektu jest

wprowadzenie programowania w
polskich szkołach podstawowych.
Dzień zakończył się udziałem Izy
Imiołek w uroczystej kolacji z Parą
Prezydencką. Odpowiedzialne za
projekt są: Agnieszka Szymańska i
Anna Paszkiewicz.
Dzień Dziecka
Ten szczególny Dzień obﬁtował
w wiele wydarzeń. W naszej szkole
odbyły się: popisowy spektakl
,,Tygrys Pietrek” w wykonaniu grupy
teatralnej pod opieką radomskiej
aktorki Magdaleny Pawelec, ,,Taniec
z szarfami’’ klasy III, pomysłu Katarzyny Paduszek, występ zespołu
Dariusza Makarewicza ,,Presto’’,

solo Oliwii Imiołek i Natalii Imiołek
z kl. IV. Emocje wzbudził rodzinny
konkurs plastyczny pod hasłem
,,Mój bezpieczny i szczęśliwy dom”,
a także rywalizacje sportowe rodzin.
Niespodzianką była wizyta wójta
Wojciecha Walczaka, który złożył dzieciom życzenia, pamiętając
o upominkach.
Nad całością imprezy czuwała
Rada Rodziców oraz Dorota Kucharczyk, Barbara Michalska i Anna Bińkowska. Zajęcia teatralne i muzyczne
były prowadzone w ramach projektu
„Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów” w ramach POKL,
Priorytet IX, Działanie 9.1.2.
Wolność – kocham i rozumiem!
4 czerwca 2014
Z dużym zaangażowaniem dzieci
i dorosłych, odnieśliśmy się do projektu „2014! Młodzi dla Wolności”,
ogłoszonego przez Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego. Wyrazem tego był wspólnie namalowany na folii, gigantyczny symbol
wolności. Akcja przybliżyła wiedzę
o ostatnim dwudziestopięcioleciu,
a wspólna fotograﬁa uwieńczyła
spotkanie.
Za przebieg Dnia Wolności odpowiedzialna była Anna Paszkiewicz
oraz Agnieszka Szymańska.
Anna Paszkiewicz
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach
Konkursy
19 marca w Radomiu odbył
się etap rejonowy XII Konkursu
Historycznego - Regionalnego pt.:
„Narodziny i rozwój II Rzeczpospolitej 1914-1939”. Uczestnikami ﬁnału
XII Konkursu MODN było dwoje
uczniów z naszej szkoły: uczeń kl.VI
P. Rędzia i uczennica kl. V A. Górnik,
która została laureatką konkursu i
zdobywczynią III miejsca.
07.05. 2014r. A. Popiel (laureat I
stopnia) oraz J. Malinowski ( laureat
II stopnia) z kl. III wzięli udział w
etapie regionalnym Konkursu Języka
Angielskiego dla uczniów Edukacji
Wczesnoszkolnej „Teddy”. Zmagania
laureatów miały miejsce w MSCDN
w Radomiu. Nasi reprezentanci spisali się dobrze. Otrzymali dyplomy i
upominki
15 .04. 2014 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami KRUS i
PIP w Radomiu. Przeprowadzona
została z dziećmi rozmowa na temat
bezpieczeństwa. Punktem kulminacyjnym było ogłoszenie wyników
IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pt. Bezpiecznie na wsi.- Nie zbliżaj się zuchu
do maszyny w ruchu”. W kategorii
IV-VI uczeń kl. IV K. Rdzanek zajął
I miejsce. Jego praca została wysłana

do Warszawy na etap wojewódzki.
Również w kategorii I-III mamy laureata- J. Malinowski uczeń kl. III zajął
III miejsce. 05.06. w siedzibie KRUS
w Radomiu odbyło się uroczyste
wręczenie nagród rzeczowych ufundowane przez KRUS, PIP i Starostwo
Powiatowe w Radomiu.
Jak co roku uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie ,,Kangur Matematyczny 2014”. Efektem żmudnych
przygotowań było zdobycie przez
troje uczniów wyróżnień. Są to: N.
Firlej kl. IV, A. Górnik kl. V, K. Śmiechowski kl. VI.
Również czworo uczniów naszej
szkoły A. Górnik kl. V, A. Katus kl.
VI , A. Wolak kl. VI i K. Śmiechowski
kl. VI zdobyli II miejsce zespołowo
w kolejnej edycji konkursu Wiedzy o
Gminie Jedlińsk. Dużą wiedzą wykazała się A. Katus, która otrzymała
indywidualną nagrodę.
Z życia szkoły
W ramach obchodów Dnia Patrona
Szkoły uczniowie kl. V zaprezentowali program słowno- muzyczny, na
który składały się pieśni partyzanckie
i wiersze patriotyczne. Obchodom
towarzyszyły konkursy: konkurs wiedzy oraz plastyczny ,,Patron Szkoły w
oczach ucznia”. Wszystkim uczestni-

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, których głównym tematem była cyberprzemoc. Uczniowie
wykazali się dużą kreatywnością, proponując szereg rozwiązań sytuacji, w
przypadku gdy ktoś stanie się oﬁarą
cyberprzemocy. Następnie odbył
się konkurs wiedzy o zagrożeniach
płynących z Internetu. Uczniowie
wysłuchali także prelekcji, prowadzonej przez policjanta na temat odpowiedzialności nieletniego w świetle
prawa w świecie realnym, a nie tylko
wirtualnym. 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
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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 wśród 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 6 921,10 zł (w tym
Jedlińsk, Jedlanka, Lisów – 5288,10zł,
Jankowice – 1633zł). Koordynatorem

kom dziękujemy za udział, a nagrodzonym gratulujemy.
19 maja ksiądz bp Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej
złożył wizytę w naszej szkole. Serdecznie powitany przez całą społeczność szkolną spotkał się z dyrekcją,
uczniami, nauczycielami, pracownikami obsługi, udzielając wszystkim
pasterskiego błogosławieństwa.
1.06. 2014 r. po raz pierwszy
uroczyście obchodziliśmy Święto
Rodziny. W niedzielne popołudnie do szkoły przybyli uczniowie
z rodzicami. Wszystkich powitała
p. dyrektor B. Deleska, a najmłodszym z okazji Dnia Dziecka złożyła
życzenia. Uczniowie zaprezentowali
program artystyczny zadedykowany
rodzicom. Konkursy, w których brali
udział uczniowie i rodzice wprowadzały humor oraz radość. Nie
zabrakło smakowitych domowych
wypieków. Można było także biesiadować i piec kiełbaskę przy ognisku.
Święto Rodziny to wyjątkowa okazja
do wspólnego spędzenia czasu i integracji środowiska lokalnego.
W tym roku ruszyła 8 edycja Ogólnopolskiego programu społecznego

„Kolorowe boiska … czyli szkolna
pierwsza liga”. Celem kampanii jest
promocja aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży.
Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu jest wielofunkcyjne boisko.
Sponsorem kampanii jest Fabryka
Farb i Lakierów Śnieżka SA. Konkurs
skierowany jest do szkół podstawowych, które nie mają boiska szkolnego lub posiadany przez nie obiekt
jest w złym stanie technicznym i
wymaga gruntownej renowacji.
Nasza szkołą przystąpiła do konkursu
po raz kolejny ( w ub. roku zajęliśmy
II –e miejsce!!!). Naszym marzeniem
jest wielofunkcyjne boisko, ale żeby
je zdobyć musimy zająć I miejsce.
By to osiągnąć potrzebna jest jak
największa ilość głosów. Wszystkich
zachęcamy do obejrzenia ﬁlmiku z
udziałem naszych uczniów i oddawania na naszą szkołę bardzo cennych głosów. Liczymy na wsparcie i
pomoc. Zapraszamy do codziennego
głosowania na stronie internetowej
(KOLOROWE BOISKA) do dnia 25
czerwca. Wszystkim Przyjaciołom
naszej Szkoły już dziś dziękujemy.
Małgorzata Błach

akcji samego początku jej organizacji
w naszej szkole 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.
Ponadto 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 Bisku-

pie 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 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. W ramach programu
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. 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. młodzieżowej
gazetki ekonomicznej skierowanej do
społeczności lokalnej oraz mini biznes planu jej wydania.

Szkolny dzień ziemi, szkolny dzień europy.

Misjonarki z Afryki z wizytą
w gimnazjum
Na zaproszenie Koła Misyjnego
działającego pod opieką s. Ireny
Różyckiej naszą szkołe 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 zmaga się
ludność Afryki. 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 siostrom za

tacje 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 musieli bisować. 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,
Laboratorium robotyczne w Centrum Nauki Kopernik.
po której uczniowie wraz z nauczypoświęcony nam czas i za oﬁarną się także cała społeczność szkolna. cielami udali się na rynek, aby wziąć
pracę na misjach.
Po raz pierwszy w naszej szkole był to udział w imprezach towarzyszących
Jedlińskie Zapusty w naszym dzień wolny od zajęć edukacyjnych. „Ścięciu Śmierci”.
gimnazjum
Postanowiliśmy spędzić go nieco
Justyna Salak
Do uroczystych gminnych obcho- inaczej kultywując tradycję naszej
dów Jedlińskich Zapustów włączyła ,,Małej Ojczyzny”. Odbyły się prezen-

ZSP Wsola

Dzień patrona szkoły
25 marca odbyły się obchody Dnia
Patrona Szkoły w ZSP we Wsoli.
Patronat medialny imprezy sprawowało Radio Plus, a całości obchodów
patronowało Muzeum Witolda Gombrowicza.
O godz. 800 w sali gimnastycznej
naszej szkoły zgromadziły się wszystkie klasy 0-III. Uroczystość zainaugurował p. dyr. Paweł Stępniowski, a
prowadziła ją p. Karolina Morawska.
Nasi milusińscy mogli wysłuchać
wierszy pięknie recytowanych przez
starsze koleżanki i poznać szczegóły
z życia Patrona. Następnie rozpoczęła
się część konkursowa obchodów dla
najmłodszych, która odbywała się
w wesołej atmosferze podgrzewanej
dodatkowo przez doping zawodników. Klasy konkurowały w dwóch
kategoriach 0-I i II-III PSP. Wiele
radości i emocji towarzyszyło biegowi
do pachołka i z powrotem z piłeczką
na łyżce oraz odbijanie piłeczki pingpongowej o paletkę. Prawdziwym
mistrzem tej konkurencji okazał się
Piotr Maślak z kl. Ia, który wykonał
ok. 150 odbić! Niezwykły klimat lat
dwudziestych i trzydziestych wprowadzili modele i modelki, prezentując
stroje owych czasów niewiele odbiegające od wzorcowych kreacji. Szczególnego skupienia wymagał konkurs
plastyczny dla klas 0-I, polegający na
naszkicowaniu węglem postaci małego
Witolda w sukience. Układanie puzzli
fotograﬁi naszej szkoły okazało się
prostym zadaniem dla wszystkich
uczestników. Wiedzą dotyczącą wydarzeń z życia pisarza i umiejętnością
rozpoznawania rodziny Gombrowicza na zdjęciach popisali się uczniowie
klas drugich i trzecich. Rozstrzygnięto
również konkurs na najpiękniejszą
pracę plastyczną, tworzoną przez całą
rodzinę na jeden z trzech tematów:
Pałac Gombrowiczów, Nasza szkoła
lub Okładka dzieła W.G. Pani Violetta
Rokicińska – nauczycielka plastyki
wyróżniła 10 prac i wyłoniła pięciu
zwycięzców. Nad przebiegiem wszystkich konkursów czuwało jury w składzie: p. dyr. Lidia Perendyk, p. Joanna
Miłecka, p. Wioletta Nastula, która

również przygotowywała wszystkie
materiały informacyjne oraz związane
z wystrojem szkoły i sali na Dzień
Patrona. Komisja sędziowska nagrodziła wszystkie klasy za wspaniale
przygotowaną charakteryzację dyplomami i słodyczami. Pierwszą część
uroczystości podsumował Dyrektor,
który rozbawił uczniów słowami
zaczerpniętymi ze znanej piosenki
„…To już jest koniec, nie ma już nic,
to już jest koniec, możecie iść”.
Po godzinnej przerwie rozpoczęła się druga część obchodów Dnia
Patrona przeznaczona dla uczniów
klas IV-VI PSP i I-III PG. Zaszczycili
ją swoją obecnością znakomici goście
na czele z wójtem gminy Jedlińsk – p.
Wojciechem Walczakiem, kierownikiem Muzeum Witolda Gombrowicza

we Wsoli – Tomaszem Tyczyńskim i
wiceprezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego i kierownik Księgarni Literackiej im. W. Gombrowicza w Radomiu – p. Różą Domańską
oraz sponsorzy i rodzice uczniów.Po
wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu oraz przemówieniu p.
dyr. Pawła Stępniowskiego, niektórzy
z gości odnosząc się do wyjątkowej
chwili wypowiedzieli wiele życzliwych
słów pod adresem całej społeczności szkolnej. Później rozpoczęła się
akademia oparta w dużej mierze na
wierszach poświęconych Witoldowi
Gombrowiczowi, kalendarium jego
życia i twórczości, fragmentach wspomnień z książki Jaśnie Panicz Joanny
Siedleckiej i aforyzmach wielkiego
pisarza, do których inscenizację wyre-

żyserowała p. Mirosława Kalinowska. Ona też przygotowała naszych
młodych artystów, którzy z wielkim
przejęciem i iście profesjonalnym
zacięciem aktorskim odgrywali swoje
role, wcielając się w postać Patrona i
oddając jego najważniejsze przesłanie. Przedstawienie zakończyło się
symbolicznym odniesieniem do problemu nieuchronności śmierci jako
kresu każdego ludzkiego życia. Kolejnym punktem programu był ﬁnał
konkursu Historia szkoły i jej patron
Witold Gombrowicz w dwóch kategoriach: IV-VI PSP i I-III PG. Znakomitą
wiedzą popisali się uczniowie szkoły
podstawowej, szczególnie Zuzanna
Nowak z kl. Va, Maja Wojciechowska z
IVa i Wiktoria Stachowiak z VIb. Niestety nie możemy tego samego napisać
o uczniach gimnazjum. Na pochwałę i
nagrodę zasłużył jedynie Jakub Rylski
z kl. IIIa. Niewątpliwie najwięcej emocjonalnych przeżyć dostarczył wszystkim festiwal piosenki Lata dwudzieste, lata trzydzieste. Młode artystki w
przepięknie stylizowanych kreacjach
wykonywały stare szlagiery. Takiego
efektu nie udałoby się osiągnąć bez
muzycznego przygotowania, prowadzonego przez p. Jerzego Falińskiego.
Pierwszą nagrodę wyśpiewała Kinga
Plewińska, uczennica klasy VIb, przebojem Na pierwszy znak. Obchody
Dnia Patrona zostały podsumowane i
zamknięte przez p. Dyrektora.
Sponsorami uroczystości, którym chcielibyśmy podziękować byli:
ﬁrma „Kratki” – Wsola, Księgarnia Literacka im. W. Gombrowicza,
Hipermarket „Real”, ﬁrma „Jurajska”,
ING Bank Śląski, Salon kosmetyczny
„Kleopatra”, ﬁrma „Nowopol” oraz
restauracja „Spacerowa” – Wsola.
Dziękujemy także sponsorom prywatnym: p. M. Poterze, p. J. i A. Falińskim,
p. L. Kutkiewicz, p. W. Nastuli, p.K.
Morawskiej, p. A. Molendzie, p. M.
Kalinowskiej.
Dzień pamięci oﬁar zbrodni
katyńskiej
10 kwietnia br. w naszej szkole zorganizowany został uroczysty program
upamiętniający Dzień Pamięci Oﬁar
Zbrodni Katyńskiej oraz oﬁary katastrofy smoleńskiej. To polskie święto
obchodzone co roku 13 kwietnia,
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uchwalone 14 listopada 2007 r. w
celu oddania hołdu oﬁarom zbrodni
katyńskiej. Obchody 70. rocznicy
zbrodni katyńskiej wiążą się z tragedią: 10 kwietnia 2010 r. samolot rządowy z prezydentem Polski na pokładzie, lecący na uroczyste obchody w
Katyniu, rozbił się pod Smoleńskiem.
Odpowiedzialna za przygotowanie
Barbara Ciołczyk – Wlazło wykorzystała metodę wykładu uzupełnioną
elementami poglądowymi – prezentacją multimedialną. W atrakcyjny
sposób przekazała wiedzę historyczną uczniom, dostosowując przekaz do poziomu wiekowego odbiorców. Wyjaśniła genezę i przedstawiła
okoliczności zbrodni, posiłkując się
mapami i zdjęciami zawartymi w
kolejnych slajdach. Poświęciła również uwagę oﬁarom katastrofy samolotu rządowego, nie tylko tym, którzy

stanowili polską elitę polityczną, ale
również aktorom, duchownym i załodze. Rangę przedsięwzięcia podkreśliła obecność pocztu sztandarowego.
Dla ciebie mamo...
W maju, przeszło 100 lat temu,
pewna Amerykanka zaproponowała,
żeby na cześć naszych Mam ustanowić specjalne święto- Dzień Matki.
Odtąd dzieci na całym świecie, co
roku łamią sobie głowę, czym zaskoczyć swe mamy w tym szczególnym
dniu.
Fragmentem wiesza dyrektor
szkoły pan Paweł Stępnikowski powitał zebranych na uroczystej akademii
z okazji Dnia Matki, życząc jednocześnie udanej zabawy. Na honorowych
miejscach zasiedli matki naszych
uczniów, dyrekcja i goście. W tym
szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: Jego Ekscelencja

Ks. Henryk Tomasik Biskup Diecezji Radomskiej oraz ks. kanonik
Andrzej Pawlik - proboszcz naszej
paraﬁi. Teksty pełne fraz o matczynej
miłości i podziękowanie za opiekę
i dobroć zaprezentowali uczniowie
oddziałów przedszkolnych i klas
I. Humorystyczna scenka z „życia
matek” wywołała na twarzach szeroki
uśmiech. Nasze mamy były wzruszone widząc swoje dzieci tańczące
zbiorowy układ „W poszukiwaniu
Pirata” oraz „Taniec dżentelmenów”.
Starsi uczniowie( Kinga Plewińska,
Dominik Gędaj, Klaudia Plewińska,
Aleksandra Gozdur, Klaudia Rybicka
i Klaudia Mazurek) zaprezentowali
utwory adresowane do mamy i o
mamie. Całość dopełniała ładnie
wykonana choreograﬁa oraz prezentacja multimedialna.
Na zakończenie uroczystości Jego

ZSP Wierzchowiny
Sukcesy
Z dumą informujemy, że nasza
uczennica Kamila Kraszewska (kl.
III gimnazjum) otrzymała tytuł
„Wspaniałej” Konkursu Nastolatków
„Ośmiu Wspaniałych”! Konkurs
odbył się pod patronatem bp. Henryka Tomasika i prezydenta miasta
Radomia Andrzeja Kosztowniaka.
Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw
dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu.
Do konkursu uczennicę zgłosiły pani
Agata Pawluczyk i i pani Dominika
Rybska-Strzelczyk.
19 marca w Starostwie Powiatowym w Radomiu odbył się konkurs
historyczny Narodziny i rozwój II
Rzeczypospolitej w latach 19181939. Finalistami zostali Karolina
Prygiel i Tymon Cichowlas uczniowie klas drugich gimnazjum.
W II etapie konkursu Polscy
Nobliści zorganizowanego przez
PG nr13w Radomiu udział wzięli
Tomasz Sadowski i Damian Rychel
z klasy VI. Do konkursów przygotowała uczniów p. Elżbieta Bińkowska.
20 marca 2014 r. uczennica kl.
IIB Karolina Prygiel wzięła udział
w diecezjalnym konkursie wiedzy
religijnej Wierzę w Syna Bożego,
który odbył się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.
Nasza uczennica znalazła się w gronie wyróżnionych uczestników, oraz
otrzymała nagrodę za dotychczasowe sukcesy.
Tymon Cichowlas i Karolina Prygiel wzięli udział w ﬁnale Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA w Warszawie.
Tymon Cichowlas otrzymał też
wyróżnienie w Międzynarodowym
Konkursie „Kangur Matematyczny”.
Emil Kociński z klasy VI zajął II
miejsce w konkursie „Z matematyką
do Europy” organizowanym przez
MODN w Radomiu.
Kuba Gizicki, Emil Kociński,
Tomasz Sadowski zajęli IV miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym o treściach ekologicznych. Emil Kociński otrzymał
dyplom za uzyskanie maksymalnej
liczby punktów.
W szkolnym konkursie „Mistrz
Arytmetyki” w szkole podstawowej
I miejsce zajął Kuba Gizicki, miejsce
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II Karolina Dobrzańska, miejsce III
Emil Kociński .
W gimnazjum na I miejsce zdobył Tymon Cichowlas , Przemysław
Kobylarz – miejsce II, Emila Konopka
– miejsce III. Do konkursów przygotowywały uczniów panie Grażyna
Cichowlas i Justyna Sadowska.
W marcu czworo uczniów klasy
III walczyło o tytuł Małego Mistrza
Matematyki, biorąc udział w XII
Regionalnym Konkursie Matematycznym w PSP nr 2 w Radomiu. Do
ﬁnału dostały się dwie uczennice :
Aleksandra Kobza i Marta Trzeciak.
W szkolnym konkursie Mistrz
Ortograﬁi zwyciężyły uczennice
klasy VI: Weronika Bednarczyk i
Katarzyna Wolszczak. Konkurs w
maju przeprowadziła p. Małgorzata
Zegarek.
16 maja 2014 r. odbył się Międzypowiatowy Konkurs Językowy
w Publicznym Gimnazjum w Przytyku w kategorii język angielski oraz
niemiecki. Z przyjemnością informujemy, że nasza uczennica Kamila
Kraszewska zajęła drugie miejsce
w konkursiez języka niemieckiego.
Jesteśmy dumni oraz życzymy jej
wielu sukcesów.
Uczeń Jakub Gawin z oddziału
przedszkolnego zdobył wyróżnienie
w konkursie plastycznym pt. ”Kolory
wolności”, nad którym patronat
objęła pani Ewy Kopacz – Marszałek
Sejmu.
W niedzielę 1 czerwca br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w turnieju piłkarskim w Wielogórze w
ramach festynu rodzinnego SPORTOWA RODZINKA. Reprezentacja
szkoły w składzie: Cezary Pomarański, Maciej Sumiński, Hubert
Zegarek, Adrian Słomka, Dawid
Rojek, Miłosz Pomarański, Dawid
Tarnowski, Patryk Zawadzki, Adam

Jakubiak, Adrian Trzewiński wywalczyła III miejsce. Miłosz Pomarański- kapitan naszej drużyny odebrał
z rąk Organizatorów pamiątkowy
puchar i piłkę. Najlepszym bramkarzem turnieju został Adam Jakubiak,
a Czarek Pomarański został nagrodzony jako najmłodszy zawodnik i
zdobywca bramek . Uczniów przygotowali nauczyciele wf: Małgorzata
Koperska i Paweł Kokosza.
Z okazji obchodzonego w Polsce
Roku Oskara Kolberga z inicjatywy
p. Małgorzaty Zegarek w naszej
szkole w marcu odbył się konkurs
plastyczny dla uczniów klas IV-VI
i gimnazjum. Nagrodę za pomysłowy plakat nawiązujący do życia
i twórczości polskiego etnografa
otrzymała Kamila Kraszewska z
klasy III gimnazjum. Wyróżnione
zostały Oliwia Boryczka, Angelika Kowalczyk, Kinga Rychel, Julia
Grzybowska i Karolina Marszałek- uczennice szkoły podstawowej.
Nagrody ufundowała Rada Rodziców. Dyplomy wręczyła uczennicom
pani Dyrektor .
9 kwietnia zaszczyciła nas swoją
obecnością
Marzena
Wróbel
Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej.
Spotkała się z uczniami starszych klas
szkoły podstawowej i gimnazjum.
Przedstawiła strukturę sejmu, prawa
i obowiązki posłów, opowiedzała o
tym, jak powstaje ustawa. Pani Poseł
podziękowała pani dyrektor Dorocie
Dobosz i pani Elżbiecie Bińkowskiej
za zaproszenie i obdarowała każdego
ucznia słodkościami.
15 kwietnia 2014 r. w ramach
przygotowania do niezwykłego
wydarzenia jakim jest kanonizacja
Papieża Polaka Jana Pawła II, uczniowie klas IV, V i VI PSPw Wierzchowinach uczestniczyli w wycieczce
do radomskiego kina Helios , gdzie

Ekscelencja Ks. Henryk Tomasik
podziękował uczniom i nauczycielom za przygotowanie pięknej uroczystości, zabawiając jednocześnie
zebranych anegdotami, konkursami
i ciekawostkami religijnymi nawiązującymi do Matki Jezusa. Spotkaniem reżyserowały panie A. Falińska,
M.Wrona.
Nagroda „dziecięcy uśmiech”
W czasie III sesji dziecięcej Rady
Gminy Jedlińsk wręczono naszym
nauczycielom pani Marzenie Okrucie
– Dupli i Jerzemu Falińskiego nagrodę
„Dziecięcy uśmiech” – wyróżnienia społeczności uczniowskiej dla
nauczycieli, którzy w oczach dzieci
swoją postawą i zaangażowaniem
zasługują na takie wyróżnienie. Gratulacje!.
Paweł Stępnikowski
obejrzeli ﬁlm pt. Karol, który został
świętym. Film wywarł duże wrażenie na uczniach, którzy w skupieniu
śledzili wydarzenia z życia młodego
Karola Wojtyły oraz pontyﬁkatu Jana
Pawła II.
16 kwietnia 2014 r. w naszej szkole
odbył się Poranek Wielkanocny zatytułowany Zbawienie przyszło przez
miłość… Akademia przybliżyła
nam wydarzenia Wielkiego Piątku
i ukazała radość Wielkiej Niedzieli.
Wiersze i rozważania przeplatały
się z pieśniamio tematyce religijnej.
Dekoracje własnoręcznie przygotowała uczennica kl. IIIA Diana Gierasińska.
Na zakończenie akademii rozstrzygnięty został konkurs wiedzy o życiu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego pt.
U kolebki życia Prymasa Tysiąclecia.
W kategorii klas gimnazjalnych I
miejsce zajęła Izabela Trześniewska
– kl. IIIA, II miejsce Karolina Prygiel
– kl. IIB i III miejsce Diana Gierasińska – kl. IIIA. Z PSP zwycięzcami
zostały: I miejsce Oliwia Boryczka
– kl. IV, II miejsce Kamila Rotuska –
kl. VI i III miejsce Izabela Sułkowska
– kl. V. Nagrody zostały ufundowane
przez Radę Rodziców. Nad całością
czuwały p. Agnieszka Sawościuk i p.
Iga Ziobro.
Uczniowie naszego gimnazjum
przystąpili do realizacji programu
edukacyjnego „Żyj smacznie i
zdrowo”. W ramach programu starsi
uczniowie przeprowadzili zajęcia
dydaktyczne w młodszych klasach
na temat zdrowego żywienia. Odbył
się także konkurs „Master Chef ”.
Uczniowie w ramach projektu edukacyjnego przygotowali prezentację
„Kuchnia niemiecka”. Młodzieżą
opiekowały się p. Milena Gazda i
Małgorzata Brudnicka.
29 kwietnia odbyła się akademia z
okazji Dnia Ziemi. Własną interpretację utworu Mały Książę przedstawili uczniowie starszych klas. Krótkim montażem słowno- muzycznym
o treści ekologicznej wspierała ich
klasa III.
Podczas uroczystości ogłoszono
wyniki gminnego konkursu dla
uczniów szkół podstawowych „Las
jest moim przyjacielem” przeprowadzonego przez panie Małgorzatę
Brudnicką i Justynę Sadowską.
Pani dyrektor Dorota Dobosz wręczyła nagrody wszystkim uczestnikom tego konkursu (I miejsce
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zajęła Agata Ziółek z PSP w
Jedlance)
W konkursie Eko zabawka każdy
uczeń został nagrodzony. Założeniem konkursu było zwiększenie
świadomości ekologicznej. Pomysłowe prace z surowców wtórnych
napłynęły z wybranych szkół z
terenu gminy Jedlińsk. Organizatorkami konkursu są wychowawcy
oddziałów przedszkolnych i klas
I-III: Bogusława Rozborska, Anna
Maj- Imiołek,Karolina Józwowicz-Kondys. Część artystyczną, dekoracje oraz poczęstunek zorganizowały
panie Katarzyna Krekora i Małgorzata Brudnicka.
30 kwietnia 2014 r. w naszej szkole
odbyła się akademia z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Uczniowie
przypomnieli sobie najważniejsze
wydarzenia z życia naszego Wielkiego Rodaka. Wśród pieśni prezentowanych przez naszych artystów
nie mogło zabraknąć Barki, którą
wspólnie odśpiewaliśmy. Uczennice
kl. IV zaśpiewały piosenkę Święty,
uśmiechnięty Wykonawcy zostali
nagrodzeni gromkimi brawami i
słowami uznania ze strony widowni.
Akademię przygotowały p. Iga Ziobro i p. Agnieszka Sawościuk.
10 maja w naszej szkole odbył się
„Bal Gimnazjalisty”. Uczniowie klasy
trzeciej Publicznego Gimnazjum
oraz zaproszeni goście zgromadzili
się w pięknie udekorowanej sali
gimnastycznej, która na ten wieczór
zamieniła się w salę balową. Pani
dyrektor Dorota Dobosz przywitała
wszystkich gości, życzyła dobrej
zabawy – dając sygnał, że poloneza

czas zacząć. Magdalena Świątkowska w imieniu uczniów podziękowała Pani dyrektor za umożliwienie
zorganizowania balu, przybyłym
gościom oraz Rodzicom za wkład
pracy, ponieważ bez nich to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe.
Dzień Mamy i Taty to uroczystość
mająca wieloletnią tradycję w naszej
szkole. 26 maja dzieci z oddziałów
przedszkolnych i klas I-III przygotowały program artystyczny pod
kierunkiem wychowawców. Śpiewem, tańcem oraz recytacją wzruszających wierszy wyraziły miłość
i wdzięczność swoim Rodzicom.
Miłym zakończeniem uroczystości
był słodki poczęstunek.
21 maja nasza szkoła gościła aktorów z Teatru „Premiera” w Bydgoszczy, którzy zaprezentowali interaktywne przedstawienie artystyczno-

-edukacyjne pt. „Pierwsza pomoc w
Bajkolandii”. Odbiorcami spektaklu
byli najmłodsi uczniowie.
28 maja obchodziliśmy Dzień
Patrona Szkoły. Jesteśmy dumni,
że nasza szkoła nosi imię wielkiego
Polaka Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczniowie klasy szóstej , pod
kierunkiem p. Małgorzaty Zegarek
i p. Agnieszki Sawościuk, przygotowali montaż literacko - muzyczny
poświęcony Prymasowi Tysiąclecia
. Zaprezentowali fragmenty wierszy o tematyce patriotycznej oraz
nawiązujących do życia Prymasa. W
głównej roli wystąpił uczeń klasy I
gimnazjum Patryk Żarłok. Wygłosił
znamienne fragmenty przemówień
Kardynała skierowane do młodzieży.
Program odwoływał się do miłości,
ojczyzny, dobra i prawdy. Do tych
wartości w przemówieniu nawiązała

PSP Ludwików
Do historii przeszedł kolejny rok
szkolny – godziny, dni, tygodnie, miesiące wypełnione nauką, pracą, ale
również zabawą, małymi i większymi
przyjemnościami.
Cieszymy się z nadchodzących
wakacji i jak każdego roku niecierpliwie odliczamy dzielące nas od
nich dni. Zanim jednak udamy się na
zasłużony wypoczynek podsumujmy
wydarzenia kilku ostatnich miesięcy.
28 kwietnia cała społeczność
uczniowska uczestniczyła w akademii
poświęconej Patronowi Szkoły – św.
Janowi Pawłowi II. Obchody rocznicy
śmierci Papieża w roku bieżącym zbiegły się z kanonizacją Patrona naszej
szkoły, która miała miejsce w dniu
27 kwietnia 2014 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Kościół katolicki ma
dwóch nowych świętych - Jana Pawła
II oraz jednego z jego poprzedników
- Jana XXIII. Uczniowie naszej szkoły
uczcili to niezwykłe wydarzenie uroczystą akademią przygotowaną przez
uczniów klasy III i IV oraz udziałem
w wewnątrzszkolnym konkursie „Jan
Paweł II – w drodze do świętości”,
którego laureatami zostali: Marcin
Paluch (I miejsce), Mateusz Jurczak
(miejsce II), Martyna Piwowarczyk i
Patryk Kacprzak (miejsce III).
Obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uświetnił
uroczysty apel przygotowany przez
uczniów uczęszczających na zajęcia
koła teatralnego. Dzieci zaprezentowały utwory upamiętniające okoliczności przyjęcia Ustawy Rządowej z
1791 roku, przypomniały przyczyny
i skutki uchwalenia pierwszej w

Występ na festynie sobótkowym.
Polsce i Europie, a drugiej na świecie ustawy zasadniczej. Uchwalona
w dniu 3 maja 1791 roku ustawa
regulowała ustrój Rzeczypospolitej
Obojga Narodów.
Pod hasłem „Kochamy nasze
Mamy” odbyły się dnia 26 maja
obchody Dnia Matki. Mama, Mamusia, Mamunia jest jedyna, najukochańsza, najlepsza i najpiękniejsza - każde
dziecko pragnie podziękować swojej
mamie za trud, za troskę, za to, że...
jest. W tym wyjątkowym dniu dzieci
uczęszczające do OP oraz uczniowie
klas I - III wraz z wychowawczyniami
zaprosili mamy na uroczystą akademię i słodki poczęstunek.
Wielu niezapomnianych wrażeń
dostarczył uczniom naszej szkoły
Dzień Dziecka. Największą atrakcją
uroczystości zorganizowanej w dniu
30 maja był udział dwóch jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej z Ludwikowa i Jankowic. Strażacy zaznajomili dzieci ze specyﬁką swojej pracy,
demonstrowali urządzenia wykorzystywane w czasie akcji. Uczniowie
mogli również przymierzyć strój

strażacki oraz spróbować swoich sił
w strącaniu pachołków strumieniem
wody z węża strażackiego. Wiele
emocji, zwłaszcza wśród najmłodszych, wzbudził mecz piłki nożnej
uczniowie vs strażacy. Na zakończenie uczniowie, strażacy, przedstawiciele rodziców i nauczyciele
uczestniczyli w ognisku połączonym
z pieczeniem kiełbasek.
Dnia 4 czerwca członek Samorządu Uczniowskiego Patryk Kacprzak uczestniczył w III Dziecięcej
Sesji Rady Gminy Jedlińsk. Młodzi
radni dyskutowali m.in. o szansach i
zagrożeniach związanych z przynależnością Polski do Unii Europejskiej.
W czasie tegorocznej sesji po raz
pierwszy wręczone zostały nagrody
„Dziecięcy Uśmiech” dla Dorosłego
Przyjaciela Dzieci. Społeczność
uczniowska nominowała do ww.
nagrody panią A. Białkowską, która
jest instruktorką Centrum Kultury
Wiejskiej w Mokrosęku.
Przedstawiciele naszej szkoły
wystąpili również na zorganizowanym w dniu 22 czerwca festynie

pani Dyrektor .
Z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka 2 czerwca w ZSP w
Wierzchowinach odbył się radosny festyn. Podczas imprezy zorganizowanej z pomocą rodziców,
nauczycieli, uczniów i sponsorów
było wiele atrakcji. Dzieci skakały na
trampolinie, bawiły się na wielkich
dmuchańcach, malowały twarze w
studiu makijażu. Młodzież uczestniczyła w licznych rozgrywkach sportowych, wygrywając drobne upominki. Wszyscy uczniowie bawili się
wyśmienicie. Rodzice zorganizowali
ciepły posiłek z grilla .
3 czerwca w ﬁnale XII edycji konkursu „ Czy znasz swoją gminę?”
naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Karolina Dobrzańska, Weronika Bednarczyk, Tomasz Sadowski i Wiktoria Chojnacka. Zostali
wyróżnieni i otrzymali pamiątkowe
nagrody.
3 czerwca gimnazjaliści wybrali
się do kina Helios w celu obejrzenia
ﬁlmu o tematyce fantastycznej pt.
”Czarownica”. Po seansie młodzież
zagościła również w restauracji „Biesiadowo”. Inicjatorkami tej wycieczki
była pani Marta Piasek i pani Agata
Pawluczyk.
5 czerwca 72 uczniów ZSP w
Wierzchowinach obejrzało ﬁlm
Powstanie warszawskie w radomskim kinie Helios. Uczniowie wczuli
się w atmosferę tamtych trudnych
dni . Na pewno seans był dobrą lekcją historii. Wycieczkę zorganizowała pani Elżbieta Bińkowska.
Marta Piasek
sobótkowym. Młodych artystów nie
zraziła zmienna aura, a ich wysiłki
nagrodzone zostały gromkimi brawami publiczności. Prezentację rozpoczęła M. Kozłowska uczennica
klasy V, która recytowała fragment
„Pieśni świętojańskiej o Sobótce” J.
Kochanowskiego. Następnie podziwialiśmy żywiołowy taniec dzieci
z OP do melodii „Choco chocho
chocolate” i recytację wiersza „Okulary” K. Bujanowicza również z OP.
Na zakończenie dziewczynki uczęszczające na zajęcia koła teatralnego,
tj. M. Kozłowska, P. Kwiecień, U.
Lipiec, K. N. Tkaczyk, J. Sikora, J. Stachura, W. Szczęsna, Z. Szeliga, zaprezentowały układ taneczny do piosenki
„Historia Wiktorii”, którą zaśpiewała
uczennica klasy V M. Piwowarczyk.
Uczniowie naszej szkoły tradycyjnie biorą udział w konkursach
organizowanych na terenie naszej
gminy i powiatu. Uczennica klasy VI
N. Jakubiak w cyklu zawodów „Lekkoatletyczne czwartki” pięciokrotnie
zajęła I miejsce w rzucie piłeczką
palantową. W rezultacie reprezentowała powiat radomski w zawodach
ogólnopolskich, które odbyły się 21
czerwca 2014 r. w Łodzi. W konkursie „Z matematyką do Europy”
D. Bukowska - uczennica klasy VI zajęła I miejsce, a w „Gminnym konkursie matematycznym o treściach
ekologicznych” III miejsce zajęła
drużyna w składzie: D. Bukowska,
P. Kacprzak i M. Jurczak.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
laureatom oraz nauczycielom, którzy
przygotowywali dzieci do udziału
w ww. konkursach.
D. Mokosa
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iosenne miesiące obﬁtowały w wiele wydarzeń
i sukcesów sportowych z udziałem reprezentantów naszej
gminy. Na szczególne uznanie zasługuje zdobycie pięciu medali
(w tym czterech złotych) przez młodzież w imprezach
ogólnopolskich, awans piłkarzy Strażaka Radwag Wielogóra
do A klasy, świetne wyniki gimnazjalistek z Jedlińska w MIMS.
Minusem – spadek futbolistów Orła Jedlanka do B klasy.

Mistrzowska sztafeta przełajowa na podium Vena Cross w Łodzi.

Od lewej: Krystian Kilar - opiekun zespołu, Wiktoria Warda, Ewelina Kucharska, Paulina Paluch, Izabela Górka, Sylwia Jóźwik, Ewa Nowak, Katarzyna
Szczęsna, Sylwia Kurek i Monika Kapusta.
Gimnazjalistki z Jedlińska najlepsze w kraju
Dziewczęta z gimnazjum w Jedlińsku zwyciężyły w międzynarodowych
zawodach Vena Cross 2014 w Łodzi!
Impreza ta była jednocześnie ﬁnałem ogólnopolskim w sztafetowych
biegach przełajowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Po raz pierwszy w
zawodach wzięły udział reprezentacje
zagraniczne z mistrzowskich szkół
z Czech, Węgier, Słowacji i Litwy.
Poszczególne biegi rozgrywano na
dystansie 8x 800 m i miały one charakter crossu ulicznego, bowiem trasę
wytyczono tradycyjnie na głównym
deptaku w Łodzi - ulicy Piotrkowskiej.
Najgroźniejszymi rywalkami okazały
się sztafety z gimnazjów sportowych
z Dąbrowy Górniczej i Białegostoku
, które zajęły odpowiednio drugie
i trzecie miejsce. Wyczyn uczennic
z Jedlińska to powtórzenie sukcesu
sprzed… 28. lat, kiedy to drużyna
chłopców zdobyła złoty medal w
ﬁnale ogólnopolskim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych.
Złoto, awans i punkty
Biała Podlaska była gospodarzem
Ogólnopolskich Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w lekkiej
atletyce. Świetnie spisała się sztafeta
4 x100m juniorek młodszych ULKS
Jedlińsk. Ewelina Kucharska, Justyna
Paluch, Katarzyna Szczęsna i Paulina
Paluch zwyciężyły w rywalizacji ze
starszymi o rok rywalkami, zdobywając złoty medal z najlepszym czasem
w ich dotychczasowej karierze 49,95
sek.! Tydzień później w Łodzi, w tzw.
dogrywce eliminacyjnej do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w
walce z 17-oma zespołami z całego
kraju pobiegły jeszcze szybciej. Z czasem 49,52 sek. zajęły drugie miejsce
i z siódmym wynikiem awansowały
do ﬁnałów OOM we Wrocławiu. W
trakcie tych samych zawodów biegająca w podobnym składzie (miejsce
P.Paluch zajęła Roksana Rucińska)
sztafeta 4x400m zajęła czwartą lokatę
i została sklasyﬁkowana w Mistrzostwach Polski na jedenastym miejscu,
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zdobywając cenne punkty dla klubu.
W Mistrzostwach KZ LZS brązowy
medal w biegu na 1500m wywalczył
Damian Krzosek – absolwent szkół
we Wsoli, reprezentujący barwy
RLTL ZTE Radom.
Po raz drugi na podium seniorek
W poprzednim numerze pisaliśmy o pierwszym, srebrnym medalu
zdobytym w kategorii seniorek przez
wychowankę ULKS Jedlińsk Marlenę
Maj w pięcioboju w trakcie Halowych
Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce.
W Mistrzostwach Polski Seniorów w
wielobojach rozgrywanych na stadionie w Zgorzelcu reprezentantka AZS
AWF Warszawa potwierdziła przynależność do krajowej czołówki sięgając
po brązowy medal z nowym rekordem życiowym. O tym, czy będzie
w lipcu reprezentować Polskę w 31.
Drużynowym Pucharze Europy w
wielobojach, którego gospodarzem
jest Toruń, zdecydują trener kadry
narodowej i PZLA. W Mistrzostwach
Polski Juniorów, które odbędą się w
ostatnich dniach czerwca (także w
Toruniu) wystąpią w barwach RLTL
ZTE Radom wychowanki ULKS:
Maja Neska w rzucie oszczepem
i Natalia Kowalczyk w skoku wzwyż.
Wystartuje w nich także Damian
Krzosek, który pobiegnie na dystansach 800m i 1500m
Strzelcy w życiowej formie
Znakomity sezon startowy strzelców. Trzy medale zdobyte na arenie

Joanna Oﬁara, Patrycja Pacała,
Monika Kozłowska. Brązowe medalistki Gimnazjady w strzelectwie

krajowej potwierdziły stały postęp w
umiejętnościach grupy młodych podopiecznych Mariusza Kilara. Do ﬁnałów VI Ogólnopolskiej Gimnazjady
Strzeleckiej w Krośnie zakwaliﬁkowały się, reprezentujące Mazowsze,
3-osobowe
drużyny
chłopców
i dziewcząt z gimnazjum w Jedlińsku.
Rewelacją zawodów okazał się Krystian Piwowarczyk, który sięgnął po
złoty medal indywidualnie! Na dobry
występ drużyny dziewcząt liczyliśmy jeszcze przed wyjazdem. Joanna
Oﬁara, Monika Kozłowska i Patrycja
Pacała nie zawiodły. W poszczególnych seriach strzelały równo i zdobyły
trzecie miejsce! Sporą niespodzianką
była czwarta lokata chłopców. Zabrakło zaledwie jednego punktu, by
Patryk Świąder, Krystian Piwowarczyk i Karol Lipiec stanęli na podium.
Zwyciężyły drużyny z klas sportowych o proﬁlu strzeleckim z Białegostoku, Bydgoszczy i Krosna. Medalistom wręczono okazjonalne puchary
w kształcie wielokrotnie powiększonego naboju. Krystian otrzymał także
nowoczesny rower.
W Ogólnopolskich Mistrzostwach
Ligi Obrony Kraju rozgrywanych w
Tarnowie złoty medal w kategorii
młodzików „wystrzelał” Patryk Świąder! Wśród dziewcząt w czołówce
znalazły się Patrycja Pacała i Joanna
Oﬁara zajmując odpowiednio szóstą i
siódmą lokatę. Rekordy życiowe ustanowili Klaudia Pryciak i Karol Lipiec
uzyskując wyniki na III klasę sportową. W XI Memoriale Olimpijskim

Krystian Piwowarczyk odbiera złoty
medal Gimnazjady.

w Krakowie w gronie młodzików
wygrali Świąder i Oﬁara. Kozłowska
była druga, Pryciak czwarta. Wszyscy ustanowili rekordy życiowe. W
kategoriach juniorskich trzecie lokaty
dla Piwowarczyka i Agaty Kupis. Z
innych ciekawych wyników strzelców warto odnotować zwycięstwo
Patryka i drugie miejsce Joasi w VII
Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich Zlot Orlików w Siedlcach.
Za wygraną, Patryk oprócz medalu
i pucharu w postaci orła wzbijającego się do lotu otrzymał wiatrówkę.
Złoty medalista śmiał się, że przekaże
ją tacie i będą rywalizować między
sobą. W ﬁnale Warszawskiej Olimpiady Młodzieży młodzicy ULKS
skutecznie powalczyli z faworytami –
zawodnikami Legii Warszawa. Oﬁara
i Świąder zajęli drugie, Pacała i Lipiec
trzecie, Pryciak czwarte miejsce.
Zdeklasowali rywali
Piłkarze Strażaka Radwag Wielogóra awansowali do klasy A! W
wiosennej rundzie odskoczyli rywalom aż na 11 punktów, zapewniając
sobie na miesiąc przed zakończeniem
sezonu powrót do rozgrywek w klasie, w której już występowali. Runda
niezwykle udana. Futboliści z Wielogóry byli bardzo skuteczni. Z 66 możliwych punktów do zdobycia uzbierali aż 58. Strzelili rekordową ilość

105 goli, tracąc zaledwie 21 bramek.
W kronikach klubu zapisano też
rekordowe zwycięstwo w rozgrywkach - 18:1 z Postępem Łaziska.
Gratulujemy awansu piłkarzom, trenerowi Markowi Zakrzewskiemu,
działaczom klubu na czele z prezesami Januszem Mazurkiem i Wojciechem Pyrkiem. Na siódmym miejscu
zakończyli rozgrywki w Colo Sport
Klasie A futboliści GKS Jedlińsk. Byli
typową drużyną środka. W jedenastu
spotkaniach zwyciężali, w tylu też
schodzili z boiska pokonani. Sześć
meczy zakończyli remisem. Bilans
bramkowy 66-53. Do ligi okręgowej
awansował KS Potworów. Do pierwszego zespołu wprowadzani są wychowankowie, którzy dobrze spisują się w
rozgrywkach młodzieżowych. Gdy
nabiorą doświadczenia zespół będzie
walczył o okręgówkę.
Do ostatniej kolejki ważyły się losy
Orła Jedlanka. Wygrana na wyjeździe w Jasieńcu zapewniała utrzymanie w lidze. Niestety, grający o
pietruszkę piłkarze Kraski pozbawili
złudzeń podopiecznych Radosława
Oﬁary. Porażka 1:5, przy jednoczesnej wygranej LKS Potworów z Sokołem Przytyk, oznaczała spadek Orła
do klasy B. Czy w przyszłym sezonie
Orzeł potraﬁ „wyfrunąć” znów wyżej?
Z AREN IGRZYSK
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Złote i brązowi w Siedlcach…
Z dwoma okazałymi pucharami
wrócili z Siedlec reprezentanci gimnazjum w Jedlińsku z ﬁnałów XVI
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w indywidualnych i drużynowych biegach przełajowych. W
rywalizacji drużynowej w kategorii
dziewcząt Jedlińsk zwyciężył wśród
176 gimnazjów zdobywając 33 pkt.
Pokonały silną ekipę gospodarzy z
PG 6 Siedlce różnicą zaledwie 2 pkt.
Na trzecim miejscu PG 1 z Płońska –
16 pkt. Na wynik naszej ekipy zapracowały: Katarzyna Szczęsna, Ewelina
Kucharska, Wiktoria Warda, Sylwia
Kurek, Sylwia Jóźwik, Ewa Nowak,
Agnieszka Rudecka, Monika Kapusta,
Izabela Górka, Klaudia Bieniek i Wiktoria Łobodzin.
Chłopcy stanęli na najniższym
stopniu podium zdobywając 14 pkt.
Wśród 193 zgłoszonych placówek
ulegli tylko PG 6 Siedlce – 20 pkt. i
PG 4 Pruszków - 18 pkt. Trzecie miejsce Jedlińska to zasługa Pawła Krawczyka, Dawida Palucha, Mateusza
Kozłowskiego, Pawła Flisa, Kamila
Wasilewskiego i Jarosława Kucharskiego. W Siedlcach wystąpiło jeszcze
13 uczniów ze szkół naszej gminy:
Adrianna Lao (15m.), Anna Religa
(59m.), Paweł Markiewicz(58m.),
Dominik Woźniak(56m.), Jakub
Gryza (49m.), Kacper Nowakowski (48m.) – wszyscy PSP Jedlińsk,
Bartłomiej Pluta (45m.)- PSP Wsola,
Arkadiusz Oﬁara (20m.) -PG Wierzchowiny, Agata Figura(52m.), Eliza
Religa(33m), Kacper Nowak (37m.)
- wszyscy PG Wsola. Do ﬁnału w Siedlcach zakwaliﬁkował się także Jakub
Kraszewski z PSP w Wierzchowinach,
Drużynowo chłopcy z PSP Jedlińsk
na 9 miejscu, dziewczętom przypadła
13 lokata.
…złote w Piastowie…
Znakomicie pobiegła nasza sztafeta
przełajowa w ﬁnale XVI Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Już przed biegiem do zwycięstwa
typowano wyłącznie drużyny z PG
6 Siedlce i Jedlińska Po pierwszych
czterech zmianach, na których
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składzie Mateusz Kozłowski, Karol chłopcy z rocznika 2003. ProwaLipiec, Jakub Czyż i Daniel Jurczak. dzona przez Łukasza Kurka druDrużynowo chłopcy w obu katego- żyna w rozgrywkach Radomskiej
riach nie zdołali wskoczyć na podium. Ligi Orlików straciła zaledwie dwa
Dwa tygodnie później, w ﬁnale woje- punkty bijąc między innymi ekipy
wódzkim w Radomiu złoty medal dla Radomiaka i Broni Radom. Na szósztafety 4 x 100m dziewcząt (Kuchar- stym miejscu zakończyli rozgrywki
ska, Szczęsna, Paluch i Klaudia Górka) młodzicy GKS Jedlińsk rocznik 2001
srebrne medale zdobyły Śpiewak w w I lidze Radomskiej Ligi Młodzików
kuli i Szczęsna na 400 m, Kucharska utrzymując się w rozgrywkach. W
czwarta na 200 m, Paluch piąta w czternastu meczach zgromadzili 13
skoku w dal. Drużynowo dziewczęta z punktów wyprzedzając ekipy Pilicy
Jedlińska zwyciężyły, po raz trzeci try- Białobrzegi i Zwolenianki. Rozgrywki
umfując w tegorocznych igrzyskach.
wygrał Radomiak.
Zagrali w fnałach
Dobre wyniki orlików GKS
Do ﬁnałów wojewódzkich tego- Jedlińsk nie uszły uwadze szkoleStart do zwycięskiego biegu w ﬁnale wojewódzkim XVI MIMS w sztafetach rocznych igrzysk awansowały zespoły niowcom kadry okręgu radomskiego.
przełajowych na lotnisku w Piastowie. Na pierwszym planie - Izabela Górka.
tenisisek stołowych z gimnazjum we Wydział Szkolenia ROZPN ogłosił
pobiegły Izabela Górka, Wiktoria i pchnięciu kulą. Drużynowo dziew- Wsoli i unihokeistów jedlinskiego skład 36-osobowej kadry ROZPN
Warda, Sylwia Kurek i Sylwia Jóźwik czyny wygrały zdecydowanie, groma- gimnazjum. W eliminacjach mię- rocznika 2003. W tym gronie znaleźli
jedlińszczanki prowadziły bardzo dząc dwukrotnie więcej punktów od
wyraźnie. Po piątej i szóstej mimo kolejnej placówki. Niespodziewanie
dobrego biegu Wiktorii Łobodzin i klasyﬁkację drużynową wygrały także
Moniki Kapusty rywalki z Siedlec dziewczyny z roczników 1999-2000,
wyraźnie się zbliżyły, tracąc zaledwie które pokonały rywalki ze sportowych
20 m. Na siódmej - zmiana taktyczna klas z PG 1 i PG 8 z Radomia. Złote
i Katarzyna Szczęsna zwiększyła prze- medale wywalczyły Weronika Wiosna
wagę do 60 m. Jednak rywalki nie w skoku w dal oraz Marta Śpiewak
odpuściły i skutecznie zmniejszyły w pchnięciu kulą. W tej ostatniej
dystans do Ewy Nowak i Pauliny konkurencji brąz dla Adrianny JakuPaluch. Na ostatnią zmianę Ewelina bowskiej, która ustanowiła nowy
Kucharska wybiegła z przewagą 15 rekord życiowy. O awans postarała
m. Po 300 m siedlczanka wyprzedziła się Izabela Górka, jedyna pierwszonaszą reprezentantkę. Kolejne 300 klasistka, której udało się wywalczyć
m to próba odskoczenia biegaczki z awans okraszony brązowym medaSiedlec ale udaje się jej to na zaledwie lem w biegu na 600m. Na wyróżnie5 m. Na 200 m przed metą Ewelina nie zasłużyły Ewa Nowak i Sylwia Orlicy GKS Jedlińsk rocznik 2003: Adrian Kupis , Maciej Makulski, Adrian
zaatakowała i zażarta walka ramię w Jóźwik, które zajęły czwarte i piąte Kobza, Kacper Kalita, Jakub Klocek, Dawid Wójcik, Hubert Zegarek, Materamię trwała przez 160 m. Ostatnie miejsce na 600m, Klaudia Bieniek usz Hernik, Kacper Szymański, Bartłomiej Gaca, Kacper Lipiec, Jakub
40m to fantastyczny ﬁnisz naszej – piąta na 100m i Wiktoria Łobodzin Chojnacki, Aleksandra Berlińska, Mateusz Kołodziejczyk, Kacper Imiołek,
Cezary Pomarański, Filip Wojciechowski.
zawodniczki i zwycięstwo. Po raz - szósta na 300 m.

Marta Śpiewak (z lewej)- srebrna medalistka w pchnięciu kulą - ﬁnał XVI
MIMS w lekkiej atletyce w Radomiu.

trzeci z rzędu wygrana w ﬁnale wojewódzkim sztafet. Sztafeta dziewcząt z
PSP w Jedlińsku, osłabiona brakiem
dwóch podstawowych zawodniczek
zajęła 13. miejsce.
…i złote w Radomiu
Aż 13 osobostartów do ﬁnałów
wojewódzkich Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej wywalczyli nasi
lekkoatleci podczas eliminacji międzypowiatowych
odbywających
się na stadionie MOSiR w Radomiu. Znakomicie zaprezentowały
się dziewczęta klas trzecich, które
wygrały 5 z dziewięciu rozgrywanych
konkurencji. Dokonały tego Ewelina Kucharska na 200 m, Katarzyna
Szczęsna na 400 m i Paulina Paluch
w skoku w dal oraz sztafety – 4x 100
m (Ewelina Kucharska, Katarzyna
Szczęsna, Karolina Komorowska,
Klaudia Górka) i olimpijska 800-400-200-100m (Wiktoria Warda, Sylwia
Kurek, Justyna Borowska, Paulina
Paluch). Do pięciu złotych medali
szósty, tym razem brązowy, dorzuciła Klaudia Górka w skoku w dal. Do
podium niewiele zabrakło Agnieszce
Rudeckiej i Sylwii Kurek, które zajęły
czwarte miejsca w biegu na 800 m

W rywalizacji chłopców w gronie trzecioklasistów jedyny awans
wywalczył Marcin Gniadek na 800 m.
W grupie młodszej Mateusz Kozłowski zdobył srebrny medal na 300 m
oraz Nikodem Jończyk był trzeci w
skoku wzwyż. Na drugim miejscu
uplasowała się sztafeta 4x100m w

dzypowiatowych
pingpongistów,
w których wystąpiły zespoły dziewcząt ze szkół podstawowych we Wsoli
i Jedlińsku oraz dziewcząt i chłopców z gimnazjum we Wsoli nasze
ekipy spisały się dobrze. Marzena
Okruta- Dupla, prowadząca młode
pingpongistki, liczyła na awans swoich podopiecznych i nie zawiodła się.
Karolina Krzosek, Katarzyna Kobza
i Magda Janiszewska zajęły drugie
miejsce, ustępując tylko rywalkom
z Głowaczowa. Blisko awansu były
także zawodniczki z obu podstawówek. W ﬁnale w Radomiu gimnazjalistki ze Wsoli nie sprostały rywalkom i zajęły 13. lokatę. Unihokeiści
z gimnazjum w Jedlińsku nie zdołali
wygrać żadnego spotkania, plasując
się na ósmym miejscu.
Różne
Juniorzy GKS zwyciężyli w II
lidze Radomskiej Ligi Juniorów
rocznik 1998. Podopieczni Sławomira Molendy awansowali do I ligi
RLJ. Swoje rozgrywki wygrali także

się Adrian Kobza i Kacper Imiołek
z GKS, którzy zostali powołani na
czerwcowe konsultacje kadry.
Po raz trzeci z rzędu gimnazjaliści
z Jedlińska zwyciężyli w klasyﬁkacji
drużynowej Europejskich Biegów
Młodych Olimpijczyków w Bielicach
k/Sochaczewa. Oprócz nagród rzeczowych otrzymali Puchar Ministra
Sportu i Turystyki.
W Jedlińsku powstała drużyna
siatkarzy, która z powodzeniem
występuje w rozgrywkach II ligi amatorskiej radomskiej ligi siatkarskiej
prowadzonej przez TKKF . Po zakończeniu rundy wiosennej ekipa Jedlińska występująca pod nazwą TE.KA.
Decor- Pioneer plasuje się na czwartym miejscu w gronie ośmiu zespołów. Ostateczna rozgrywka nastąpi
po wakacyjnej przerwie, najprawdopodobniej w formie spotkań play-oﬀ.
Więcej o zespole we wrześniowym
numerze gazety.
Krystian Kilar

Źródło: strona klubowa
LKS Strażak RadwagWielogóra: Dawid Łojek, Artur Bartosiak, Ireneusz Chęciński, Mariusz Rózański, obrońcy: Zbigniew Okruta, Ireneusz Płatos, Dawid Piasek, Daniel Żyła, Marek Zakrzewski, Piotr Golus, Michał Bergard, Konrad
Wieczorek, Jarosław Pawlak, Tomasz Mazurek, Sebastian Sombor, pomocnicy: Michał Żeromiński, Piotr Kołecki, Paweł
Redestowicz, Kamil Godziński, Grzegorz Kubat, Norbert Panasiuk, Sebastian Barański, Mateusz Sekuła, Rafał Górski,
Szymon Gajewski, Mateusz Chołuj, Paweł Kupisz, Konrad Jusiak, Mateusz Bartosiak, Artur Zawadzki, Paweł Mazurek i
napastnicy: Przemysław Zakrzewski, Mariusz Goguła, Adrian Kleczewski, Michał Kwiatkowski, Michał Siwiarek, Patryk
Wojewoda, Robert Grosiak, Dominik Mazurek.
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„WESELE JEDLIŃSKIE”

Więcej zdjęć z „wesela” oraz sobótki na stronie internetowej www.ck.jedlinsk.pl w zakładce galeria.
Rada programowa:
Wojciech Walczak - przewodniczący
Członkowie honorowi:
ks. prałat dr Henryk Ćwiek
prof. zw. Aleksander Olszewski
dr Stefan Rosiński
dr Krzysztof Sadurski
prof. nadzwyczajny Krzysztof Śmiechowski
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