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Drodzy mieszkańcy Gminy Jedlińsk!
Wójt dla ludzi takich jak Ty.
Z
takim
hasłem
startowałem
w wyborach samorządowych. Istotnie
dla mnie, jako wójta gminy Jedlińsk
najważniejsza będzie nasza gmina
i jej mieszkańcy.
Szanowni Państwo od dnia
09.12.2014 jestem dla Państwa w całkowicie nowej roli. Pełen szacunku
i pokory, nadziei i oczekiwań. Jako
wójt wszystkich mieszkańców Naszej

Gminy – i podkreślam: nie tylko tych,
którzy głosowali na mnie, ale i tych,
którzy dokonali innego wyboru – w
tym wyboru pozostania w domu
w dniu głosowania. Chciałbym, aby
i ci ostatni wiedzieli, że przez kolejne
cztery lata będę tutaj dla nich.
Nie mam zamiaru działać sam. Do
współpracy zapraszam: Parafie, Sołectwa, organizacje pozarządowe oraz
mieszkańców gminy. Gmina przyjazna
dla mieszkańców, jest to możliwe tylko
z Państwa udziałem.
Chciałbym być Wójtem całej Gminy.
Nie ważne kto na kogo głosował.
Mamy jedną gminę i wspólnie musimy
pracować dla jej rozwoju i zadowolenia mieszkańców. Zobowiązuję się być
otwartym na wszelkie rady i uwagi.
Zbliża się czas szczególny, ten najpiękniejszy czas każdego roku – Święta
Bożego Narodzenia. Czas wyciszenia,
pokoju, pojednania, wielkiej radości dzielenia się opłatkiem, spotkań

w rodzinnym gronie przy wigilijnym
i świątecznym stole. Z tej okazji w imieniu własnym, radnych Rady Gminy
i pracowników Urzędu Gminy Jedlińsk
wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy
pragnę złożyć świąteczne życzenia:
zdrowych i radosnych Świat Bożego
Narodzenia, Błogosławieństwa Małej
Dzieciny. Dzieląc się opłatkiem przy
pachnącej choince w gronie rodzinnym nie zapomnijmy o tych, którzy
są gdzieś daleko oraz o samotnych
i opuszczonych. Zaprośmy ich do
wspólnego stołu.
Niech magiczna moc wigilijnego
wieczoru przyniesie w naszych sercach
wielką radość i szczęście, a Gwiazda
Betlejemska niech świeci pełnym blaskiem i doprowadzi do Szczęśliwego
2015 Roku, pełnego nadziei i wszelkiej
pomyślności.
Tego wszystkiego życzę Wam ja, Wójt
Gminy Jedlińsk.
Kamil Dziewierz

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA CHOINKĘ, KTÓRA OZDOBIŁA W TYM ROKU RYNEK
W JEDLIŃSKU PANI JADWIDZE KOCHOWSKIEJ Z LISOWA
ORAZ ZA CHOINKĘ NA PLAC PRZY OŚRODKU ZDROWIA WE WSOLI
PAŃSTWU EWIE I BOLESŁAWOWI TOCKIM.

100 LAT

ZAPRZYSIĘŻENIE WÓJTA

W

W październiku swoje setne
dniu 9 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowego wójta gminy Jedlińsk Kamila Dziewie- urodziny obchodziły dwie
rza. Zastąpił on na tym stanowisku Wojciecha Walczaka, który Panie, Florentyna Gredka z
Lisowa oraz Weronika Rdzapełnił tę funkcję przez 12 lat.
nek z Jankowic. Z życzeniami
do Pań przybyli Zbigniew Gurtat – kierownik Oddziału Spraw
Obywatelskich w Delegaturze

Florentyna Gredka.

Przewodnicząca Rady Gminy Aneta Żurowska. wręcza kwiaty
nowozaprzysiężonemu wójtowi.
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Weronika Rdzanek.

w Radomiu Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego oraz
Teresa Bartosiewicz – kierownik Placówki Terenowej KRUS
w Radomiu, Wojciech Walczak – wójt gminy Jedlińsk oraz
Ewa Koper z-ca kierownika
USC w Jedlińsku.

Inwestycje w Gminie
W TRAKCIE REALIZACJI
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk
poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku.
Budowa budynku Centrum Kultury Wiejskiej w Piastowie.
Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku.
Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku
przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jedlińsku.

Otwarcie drogi powiatowej w Lisowie.

Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Piastowie.

Nowy wóz bojowy dla OSP Wsola.

listopada w Jedlińsku odbyły
się Gminne obchody 96
11
rocznicy Odzyskania przez Pol-

skę Niepodległości. Uroczystości
tradycyjnie rozpoczęły się Msza
Świętą za Ojczyznę, którą sprawował ks. prałat Henryk Ćwiek
z udziałem pocztów sztandarowych Ochotniczej Straży Pożar-

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
nej, rzemieślników i placówek
oświatowych z terenu gminy.
Uroczystości uświetniła inscenizacja w wykonaniu młodzieży
z Publicznego Gimnazjum w
Jedlińsku pt. ,,Do krwi ostatniej kropli”. Przedstawienie było
otwartą lekcją historii z tamtego okresu. Nie zabrakło w niej

Młodzież z gimnazjum w Jedlińsku podczas uroczystej akademii.

wierszy, pieśni patriotycznych
oraz informacji historycznych.
Następnie po Mszy Świętej przedstawiciele władz samorządowych
z terenu gminy, powiatu, organizacje społeczne, zawodowe,
placówki oświatowe w asyście
orkiestry dętej pomaszerowali
pod pomnik w Rynku jedlińskim.

Tam złożone zostały okazjonalne
wiązanki kwiatów. Na zakończenie uroczystych obchodów
orkiestra dęta pod kierunkiem
kapelmistrza Andrzeja Rajkowskiego wykonała wiązankę
melodii patriotycznych.

Agnieszka Gryzek

Mieszkańcy gminy pod pomnikiem.
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rzewodniczący Rady WaldeP
mar Sulisz zwołał sesje Rady
Gminy Jedlińsk na 29 września

i 6 października 2014 r.
Rada podjęła uchwały w sprawie:
6 października 2014
Nr XXXV/37/2014 – Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jedlińsk na lata 2014-2019,
Nr XXXV/38/2014 – wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2014 r.,
Nr XXXV/39/2014 – udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu
Radomskiego,
Nr XXXV/40/2014 – Statutu
Gminy Jedlińsk,
Nr XXXV/41/2014 – rozpatrzenia skargi,
Nr XXXV/42/2014 – odwołania
radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk,
Nr XXXV/43/2014 – ustalenia
regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk,
Nr XXXV/44/2014 – ustalenia
regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady
Gminy Jedlińsk,
Nr XXXV/45/2014 – wyboru
przewodniczącego Rady Gminy
Jedlińsk.
Przewodnicząca Rady Gminy
Jedlińsk Aneta Żurowska zwołała
sesję na 10 listopada 2014 r.
Rada podjęła uchwały w sprawie:
10 listopada
Nr XXXVI/46/2014 – wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
Nr XXXVI/47/2014 – określenia
zasad i trybu udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy
Jedlińsk,
Nr XXXVI/48/2014 – zmiany
uchwały Nr XIII/16/2012 Rady
Gminy Jedlińsk z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii dróg gminnych,
Nr XXXVI/49/2014 – zmiany

Z prac Rady Gminy
uchwały Nr XXXIII/15/2012 r.
Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie bezpłatnego udostępniania obiektów
boiska wielofunkcyjnego, placu
zabaw w miejscowości Czarny
Ług realizowanego w ramach
projektu „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego,
placu zabaw z elementami małej
architektury w Czarnym Ługu”.
W ustawowym terminie do 15
listopada 2014 r. Wójt przedłożył
Radzie projekt budżetu Gminy
Jedlińsk na 2015 rok. Zgodnie z
ustawą o finansach publicznych
budżet powinien być uchwalony
do końca 2014 r.
21 listopada 2014r. zakończyła się kadencja 2010–2014. W
dniu 16 listopada 2014 r. zostały
przeprowadzone wybory samorządowe. Mieszkańcy Gminy
Jedlińsk wybierali na kadencję
2014–2018: Wójta, radnych do
Rady Gminy Jedlińsk, radnych do
Rady Powiatu Radomskiego oraz
radnych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym pierwszą sesję
zwołał Komisarz Wyborczy w
Radomiu na dzień 1 grudnia
2014 r. Radni otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Do czasu wyboru Przewodniczącego sesję prowadził
Radny-Senior Henryk Krzak.
1 grudnia Rada podjęła uchwały
w sprawie:
Nr I/1/2014 – wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk.
Rada Gminy ze swojego składu
wybrała w głosowaniu tajnym
radną Anetę Żurowską Przewodniczącą Rady Gminy Jedlińsk.
II sesję Rady Gminy zwołał
Komisarz Wyborczy w Radomiu
na dzień 9 grudnia 2014 r. w celu
złożenia ślubowania przez Wójta
Gminy Jedlińsk wybranego w
dniu 30 listopada 2014 r.
9 grudnia 2014 r. Rada podjęła
uchwały w sprawie:
Nr II/2/2014 – wyboru Wice-

przewodniczących Rady Gminy
Jedlińsk,
Nr II/3/2014 – składu osobowego
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Jedlińsk,
Nr II/4/2014 – składu osobowego
stałych Komisji Rady Gminy Jedlińsk,
Nr II/5/2014 – Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20142019,
Nr II/6/2014 – wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2014
rok,
Nr II/7/2014 – obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na 2015 rok.
Stałe Komisje Rady pracowały
zgodnie z przyjętym harmonogramem prac na bieżący rok.
Wójt wydał zarządzenia w
sprawie:
- wprowadzenia regulaminu
naboru na wolne stanowiska
urzędnicze, wolne kierownicze
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy oraz wolne stanowiska kierowników jednostek podległych Wójtowi Gminy Jedlińsk,
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.,
- powołania komisji do odbioru
zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa drogi gminnej Lisów –
Bierwiecka Wola”,
- powołania komisji ds. procedur
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa gazu propan
do szkół z terenu gminy Jedlińsk”,
- powołania Zespołu ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej
z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 25 maja 2014 r.,
- powołania komisji przetargowej
na przeprowadzenia przetargu
pisemnego nieograniczonego na
dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Jedlińsk,
- zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2014–2019,
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.,
- powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru

na stanowisko radcy prawnego
- powołania komisji do odbioru
zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa budynku Świetlicy
Wiejskiej w Zawadach Nowych”,
- powołania komisji do odbioru
zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi gminnej w
Jedlance – skrzyżowanie Jedlińsk
– DPS – etap I”,
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.,
- powołania komisji do odbioru
zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa ulicy Spacerowej w Jedlińsku”,
- powołania oraz ustalenia regulaminy pracy Gminnej Komisji Socjalnej do rozpatrywania
wniosków o pomoc materialną
o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.,
- przedłożenia projektu uchwały
budżetowej na 2015 r. oraz projektu uchwały o Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata
2015–2019,
- przeznaczenia do oddania w
dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlińsk
oraz ogłoszenia jej wykazu,
- powołania komisji do odbioru
zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa drogi gminnej w miejscowości Wielogóra”,
- powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej,
- powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej,
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.,
- powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej,
- przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy
i Jednostkach podległych Urzędowi Gminy,
Bronisława Mularska

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominamy o konieczności zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas
procesu spalania paliw i ogrzewania elektrycznego w indywidualnych gospodarstwach domowych. Rokrocznie dochodzi do wielu wypadków
typu: zaczadzenia, pożary, wybuchy instalacji grzewczych, spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem instalacji grzewczych. Przypominamy
również o zakazie spalania w piecach odpadów, szczególnie tych, które uwalniają do atmosfery związki toksyczne (np. tworzywa sztuczne),
powodując zagrożenie dla zdrowia w postaci tzw. „niskiej emisji”. Obszerne informacje nt. zagrożeń wynikających z niskiej emisji znajdziecie
Państwo na stronie internetowej www.czymoddychasz.pl prowadzonej w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
„Nie dla Niskiej Emisji! czyli czy wiesz czym oddychasz?”. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami.
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Warto przeczytać
„Złodziejka książek” – Markus Zusak
Fascynująca opowieść o przyjaźni i człowieczeństwie w czasach Hitlera.
„Dziewczynka bez imienia” – Marina Chapman.
Prawdziwa historia dziewczynki wychowanej przez małpy w kolumbijskiej dżungli.
„Żołnierze wyklęci” – Joanna Wieliczka- Szarkowa.
Opowieść o żołnierzach antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, stawiającego opór wobec
sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40, 50,XX wieku.
„Plastyka dla dzieci” – Jordina Ros i Pere Estadella.
Nowoczesne i zabawne pomysły służące rozwojowi i sprawności manualnej dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

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

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

G

Przedstawienia dla dzieci

minne Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku zaprosiło wszystkie
dzieci ze szkół z terenu gminy
na 3 spektakle teatralne, które
miały miejsce w sali OSP tej
jesieni. Pierwszy z nich zaprezentowany został 24 października i był to „Zaczarowany
Młynek”. Kolejne przedstawienie odbyło się 03 listopada
2014 i była to „Legenda o królu
Popielu”. Natomiast spektakl
„Królewna Śnieżka” dzieci

mogły obejrzeć 04 grudnia
2014 roku. Wszystkie spektakle
były prezentowane przez artystów z Krakowa i cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem
młodych widzów, gdyż wzięło
w nich udział łącznie ponad 500
osób. Przedstawienia za każdym razem dostarczają odbiorcom wielu pozytywnych wrażeń, angażują dzieci w udział w
tworzeniu bajki a także co niezwykle istotne posiadają morał.
Anna Malinowska

Sukcesy uczestniczek zajęć wokalnych

uzanna Fołtyn (kl. IV )
Z
oraz Maria Śliwowska (kl. I
gimnazjum) są uczestniczkami

zajęć wokalnych prowadzonych
w GCKIKF w Jedlińsku przez
panią Zofię Krzętowską. Maria
Śliwowska została laureatką
Jedlińskich Spotkań z Kolędami
i Pastorałkami i została zakwalifikowana do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i
Pastorałek „ Staropolskie kolędowanie” , który odbył się 19
grudnia 2014 w Resursie Oby-

listopada 2014 roku GCKIKF
3kańców
w Jedlińsku zaprosiło mieszna program kabaretowy

watelskiej w Radomiu. Podczas
festiwalu zdobyła wyróżnienie.
Natomiast Zuzanna Fołtyn
16 grudnia 2014 roku wzięła
udział w Przeglądzie do XVI
Radomskich Spotkań z Kolędami i Pastorałkami i zakwalifikowała się do udziału w
koncercie galowym, który miał
miejsce 21 grudnia 2014 w Sali
koncertowej UM i odbywał się
pod hasłem „W hołdzie Ks. Bp.
Janowi Chrapkowi”.
Anna Malinowska

Program kabaretowy Śmiej Się Pan

Węglarski. Zgromadzona publiczność świetnie się bawiła
o czym świadczyły gromkie
pod tytułem: Śmiej się Pan, oklaski.
który łączył w sobie popularne
piosenki i skecze z przedwojenAnna Malinowska
nego kabaretu Polskiego oraz
Żydowskiego, autorstwa Juliana
Tuwima, Mariana Hemara i
Antoniego Słonimskiego do
muzyki H. Warsa, J. Petersburskiego i wielu innych. Kabaret
jest grany z powodzeniem od
wielu lat na scenach w Polsce
oraz za granicą.
Wykonawcy kabaretu to aktorzy Teatru Żydowskiego z Warszawy: Teresa Wrońska, Henryk
Rajfer, Ewa Dąbrowska, Marek
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listopada br. po raz XIX
7
odbył się Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej.

Organizatorem konkursu jest
Gminne Centrum Kultury i
Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
Celem konkursu jest nie tylko
promocja idei patriotyzmu,
ale i pięknej polskiej poezji, a
także rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości artystycznej. Konkurs prowadzony jest
w trzech kategoriach wiekowych. Do udziału w recytatorskich zmaganiach w tym roku
zgłosiło się 80 uczestników
z placówek oświatowych z
terenu gminy. Jury w składzie
Elwira Dzikowska z Resursy
Obywatelskiej
w Radomiu
oraz Jerzy Iwański sekretarz
zarządu oddziału Towarzystwa
Kultury Teatralnej w Radomiu,
po wysłuchaniu uczestników
postanowiło przyznać następującym uczniom nagrody-w kategorii klasy kl. O – III:
Tkaczyk Antonina, Jaworska
Zuzanna, - PSP w Ludwikowie,
Murawska Ilona, Kowalska
Natalia, Piwowarczyk Magdalena - ZSP w Wierzchowinach,
Makulska Antonina, Piwowarczyk Anita, Salak Jagoda, Sułek
Tymoteusz Pośnik Magdalena,

rzez cały grudzień w
P
Gminnym Centrum Kultury prowadzone były Bożo-

narodzeniowe warsztaty dla
dzieci i młodzieży z wykonywania ozdób
świątecznych. Każdy uczestnik mógł
własnoręcznie upiec i udekorować pierniki lub wykonać ozdoby z masy solnej.
Wykonując świąteczne ozdoby
uczestnicy nie tylko dobrze
się bawili, ale też poznawali
polskie tradycje świąt Bożego
Narodzenia. Ponadto celem
warsztatów było pobudzanie
wyobraźni rozwijanie umiejętności manualnych, a także
zachęcanie do wykonania
upominków własnoręcznie dla

Konkurs Poezji Patriotycznej
Siara Michał, Lipiec Marta PSP w Jedlińsku, Religa Franciszek, Dryja Nikola - ZSP we
Wsoli , Michałowski KacperPSP w Bierwcach, Stachowiak
Aleksandra, Puk Dominika,
Konopka Wiktoria, Brzezińska
Amelia, Taborek Maja - PSP
w Starych Zawadach,w kategorii klasy kl. IV – VI : Żarłok
Aleksandrze, Lutek Filip – PSP
w Jedlance, Jakub Chojnacki,
Klaudia Tatar, - PSP w Ludwikowie, Kowalczyk Jakub – PSP
w Starych Zawadach, Dąbrowska Lena, Franciszek Makulski,
Marta Krupa – PSP w Jedlińsku, Klocek Kacper – ZSP we
Wsoli, w kategorii klasy gimnazjalne: Chudzik Kacper, Rafalak Wiktoria - PG w Jedlińsku,
Kapusta Grzegorz, Karaś Katarzyna, Młynarski Bartłomiej,
Maciejewski Bartłomiej - ZSP
we Wsoli, Sumińska Aleksandra, Bednarczyk Weronika ZSP w Wierzchowinach. Organizatorzy dziękują wszystkim
uczestnikom,
nauczycielom
przygotowującym wykonawców, dyrektorom szkół, biorącym udział w konkursie i liczą
na kolejne spotkanie za rok.
Agnieszka Gryzek

Warsztaty Bożonarodzeniowe
najbliższych. Mają one bowiem
większą wartość niż gotowe kupowane produkty z masowej produkcji. Własnoręcznie
wykonane ozdoby cieszyły
nie tylko samych twórców, ale
przede wszystkim ich bliskich.
Podczas warsztatów powstały
pięknie malowane farbami
i brokatami, kolorowe ozdoby
z masy solnej i cudownie
lukrowane pierniczki. Obdarowanie przedmiotem wykonanym przez siebie daje dziecku radość i satysfakcję z jego
osiągnięć. Dziękujemy wszystkim, którzy brali w nich udział
i życzymy wesołych Świąt.
Agnieszka Gryzek

Andrzejki dla dzieci

miłej i czarodziejskiej
atmosferze
przebieW
gała zabawa andrzejkowa dla

najmłodszych
mieszkańców
gminy, która odbyła się 29 listopada br. w sali OSP. Imprezę zorganizowało Gminne Centrum
Kultury i Kultury Fizycznej
wraz ze Studiem Edukacji Artystycznej PINEZKA. W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 osób,
którym przez cały czas towarzyszył dobry humor. Atrakcją
wieczoru były wróżby proponowane przez wróżki prowadzące
zabawę. Każde dziecko było
ciekawe co też przyniesie niedaleka przyszłość. Kulminacyjnym
punktem programu była najbar-
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dziej popularna i znana wróżba
andrzejkowa czyli ,,przestawianie butów” Buty wędrowały
przez całą salę w kierunku drzwi,
a zwycięzcą była ta osoba, której
but jako pierwszy przekroczył
próg. Należy również nadmienić,
że prawie wszystkie dzieci pojawiły się w barwnych kostiumach
i wzięły udział w konkursie na
najciekawsze przebranie. Zostało
przyznanych wiele nagród, gdyż
uczestnicy wykazali się ogromną
pomysłowością. Oprócz konkursów i wróżb miała miejsce
także zabawa taneczna, która
zakończyła się słodkim poczęstunkiem.
Anna Malinowska

Dzień Seniora
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listopada 2014 roku
w sali OSP w Jedlińsku miało miejsce spotkanie
okolicznościowe z okazji Dnia
Seniora. Licznie przybyła
publiczność mogła obejrzeć
występy zespołów ludowych
działających na terenie gminy.
Na scenie jako pierwszy prezentował się Klub Seniora z
Jedlińska, którego członkowie wykonali kilka piosenek.
Jako następny wystąpił zespół
z Bierwieckiej Woli, a póź-

niej z Jedlanki i z Ludwikowa.
Występy zespołów poprzedzane były prezentacją wierszy
pana Janusza Wójcika. Jest on
mieszkańcem sołectwa Wierzchowiny i pisze od najmłodszych lat. Jego utwory były publikowane m.in. w Kurierze Warszawskim. Podczas wydarzenia
zaprezentował on utwory o
tematyce żartobliwej, za co był
nagradzany gromkimi brawami przez publiczność. Kolej- występ uczniów z Publicznego
nym punktem wieczoru był Gimnazjum z Jedlińska, którzy
zaprezentowali ludowe piosenki. Publiczność mogła także
obejrzeć w ich wykonaniu kilka
tańców ludowych. Po zakończeniu występów scenicznych
odbyła się zabawa taneczna
przy muzyce kapeli braci Tarnowskich z Domaniowa. Dzień
Seniora był doskonałą okazją
do integracji lokalnego środowiska, a także do wspaniałej
zabawy dla osób starszych. Są

to miłe chwile, które nie tylko
nas rozwijają ale też zacieśniają
nasze więzy. Kolejnym miły
elementem tego spotkania był
słodki poczęstunek przygotowany przez Gminne Centrum
Kultury i same zespoły. Należy
nadmienić, iż zespoły ludowe
działające na terenie gminy w
nagrodę za swoje zaangażowanie w kultywowanie tradycji
otrzymały pamiątkowe albumy.
Anna Malinowska

VIII Mikołajkowy Turniej Szachowo- Warcabowy
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grudnia 2014r. odbył się
VIII Mikołajkowy Turniej
Szachowo-Warcabowy zorganizowany przez GCKIKF w
Jedlińsku. Konkurs jak co roku
skierowany był do uczniów
szkół z terenu gminy Jedlińsk,
którzy licznie wzięli w nim
udział. Zauważyć należy, iż z
roku na rok liczba uczestników turnieju zwiększa się. W
rozgrywkach szachowych w
pierwszych latach brało udział
około 10 osób, a obecnie do
turnieju przystępuje ponad
40 szachistów. Natomiast do
rozgrywek warcabowych przystąpiło w tym roku około 100
osób. Zarówno uczestnicy rozgrywek szachowych jak i warcabowych tradycyjnie zostali
podzieleni na kategorie wiekowe oraz podgrupy. W każdej z podgrup uczestnicy rozgrywali pomiędzy sobą partie

systemem „każdy z każdym”.
Szczególnie emocjonujące były
końcowe rozgrywki, trwała
bowiem zacięta walka o zwycięstwo. Zwycięzcami VIII
Mikołajkowego Turnieju Szachowo- Warcabowego zostali:
W rozgrywkach Warcabowych
kat. A – klasa „0”
- Antonina Tkaczyk - I miejsce,
PSP Ludwików
- Szymon Żałoba - II miejsce,
ZSP Wsola
- Krzysztof Skałbania - III miejsce, PSP Jedlanka
kat. B klasy I-III
- Kamil Dobrowolski - I miejsce, PSP Jedlińsk
- Cezary Pomarański - II miejsce, ZSP Wierzchowiny
- Maksymilian Jończyk - III
miejsce, PSP Stare Zawady
kat. C klasy IV- VI
- Wiktoria Grzywacz- I miej-

sce, PSP Jedlińsk
-Wiktoria Matysiak - II miejsce, ZSP Wierzchowiny
- Miłosz Pomarański - III miejsce, ZSP Wierzchowiny
kat. D Gimnazjum
- Jakub Gizicki - I miejsce, ZSP
Wierzchowiny
- Grzegorz Kapusta- II miejsce,
ZSP Wsola
- Matylda Trzewińska – III
miejsce, ZSP Wierzchowiny
W rozgrywkach Szachowych
kat. B klasy I-III
- Oliwier Warda - I miejsce,
PSP Jedlińsk
- Mikołaj Trzebieniak - II miejsce, PSP Jedlińsk
- Igor Bartos - III miejsce, PSP
Jedlińsk
-Kamil Bolesta –wyróżnienie,
PSP Bierwce
kat. C klasy IV- VI

- Franciszek Makulski- I miejsce, PSP Jedlińsk
- Bartosz Górka - II miejsce,
PSP Stare Zawady
- Jakub Sadowski- III miejsce,
PSP Bierwce
kat. D Gimnazjum
- Bartłomiej Maciejewski - I
miejsce, ZSP Wsola
- Bartłomiej Młynarski - II
miejsce, ZSP Wsola
- Tymon Cichowlas- III miejsce, ZSP Wierzchowiny
Zwycięzcy Turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez
Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na zakończenie imprezy
wszyscy uczestnicy dostali
Mikołajkowe
paczki
ze
słodyczami.
Anna Malinowska
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grudnia 2014 w sali
OSP odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek w
ramach Jedlińskich Spotkań z
Kolędami i Pastorałkami. W
przeglądzie wzięło udział 21
podmiotów wykonawczych z
placówek oświatowych i kulturalnych z terenu gminy, w
tym 15 solistów ( w 3 kategoriach wiekowych) i 6 zespołów. Jury w składzie: Barbara
Jagiełło, Adolf Krzemiński oraz
ks. Tomasz Orłowski postanowiło przyznać nagrody i
wyróżnienia dla podmiotów,
których prezentacje okazały
się najlepsze.

Przegląd Kolęd i Pastorałek
znane następującym osobom:
- Zuzannie Fołtyn reprezentującej GCKIKF w Jedlińsku
-Mateuszowi Kowalskiemu z
PG w Jedlińsku,
- Natalii Imiołek z PSP w Jedlance
- Monice Bolek z ZSP w Wierzchowinach
- Amelii Jakubowskiej reprezentującej GCKIKF w Jedlińsku

Jury przyznało również
wyróżnienia, które otrzymali:
-Zuzanna Król z PSP w Bierwcach
-Mateusz Kołodziejczyk z PSP
w Starych Zawadach
Pierwsze miejsca przyznano: - Zespół z PSP w Jedlińsku
-Oliwii Imiołek z PSP w Jed- -Klaudia Szatan z ZSP w Wierzlance,
chowinach
-Marii Śliwowskiej reprezentuNagrodzeni i wyróżnieni
jącej GCKIKF w Jedlińsku
otrzymali nagrody książkowe i
- Zespołowi wokalno-muzycz- materiały plastyczne.
nemu z PG w Jedlińsku.
Miejsca drugie zostały przyAnna Malinowska

grudnia 2014 w świet20
licy w Bierwieckiej
Woli odbyły się przedstawienie
jasełkowe w wykonaniu dzieci
z miejscowości: Bierwiecka
Wola, Płasków i Romanów.
Młodych aktorów do przedstawienia przygotowała pani
Monika Skłodowska Cichowlas
. Na zajęciach prowadzonych
w świetlicy uczyli się swoich
ról, przygotowywali stroje oraz

JASEŁKA W BIERWIECKIEJ WOLI
niezbędne rekwizyty w czym
pomagali im rodzice. Zaprezentowali oni jasełka w formie klasycznej ca co zostali
nagrodzeni
gromkimi brawami przez widzów oraz słodkim upominkiem przez dyrektor GCKiKF Panią Agnieszkę
Gryzek. Po przedstawieniu
publiczność wysłuchała kolęd
wykonaniu młodej skrzypaczki
Marty
Gocel.
Następnie

mieszkańcy wspólnie kolędowali przy akompaniamencie
akordeonu Pana Piotra Fokta.
Radosny i świąteczny nastrój
towarzyszył całemu spotkaniu,
które zakończyło się poczęstunkiem przygotowany przez
mieszkańców.
W inscenizacji o narodzeniu
Jezusa udział wzięli Natalia
Frączyk, Mateusz Piwowarczyk, Monika Wójcik, Kinga

Chudzik, Jakub Malinowski,
Jakub Zieliński, Damian Świąder, Kacper Trzaskowski, Julia
Eleryk, Ewelina Świąder,Julia
Trzaskowska Alicja Sułkowska,
Maja Piwowarczyk, Paulina
Trzaskowska, Dominika Chudzik, Diana Wodzińska,Emilia
Kołątaj, Filip Kołątaj, Maksymilian Jończyk, Dominika Puk.
Monika Skłodowska

GMINNE CENTRUM KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ W JEDLIŃSKU
ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ
NA AKCJĘ FERIE 2015 (20-31 stycznia 2015 )
Zajęcia prowadzone będą w Jedlińsku oraz w świetlicach terenowych
przez wykwalifikowaną kadrę
Szczegółowe plany zajęć dostępne będą na stronie internetowej www.ck.jedlinsk.pl oraz na
tablicach ogłoszeń w poszczególnych placówkach.
8

17

Konkurs na ozdobę Bożonarodzeniową

grudnia w Gminnym
Centrum
Kultury
odbyło się uroczyste podsumowanie Gminnego Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego na który wpłynęło
194 prace ze wszystkich placówek oświatowych z terenu
gminy. Prace oceniało jury w
składzie: Elżbieta Raczkowska
– gł. specjalista ds. plastyki i
wystawiennictwa – Ośrodek
Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu ,Halina
Baran – członek Gminnej
Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz Agnieszka Gryzek - dyrektor GCKIKF. Tematem tegorocznej edycji konkursu były
,,Gwiazdy i bombki bożonarodzeniowe. Celem konkursu
jest niezmiennie kultywowanie
bożonarodzeniowej
tradycji
chrześcijańskiej, rozbudzanie
ekspresji plastycznej dzieci i
młodzieży inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia.
Nagrody na konkurs tradycyjnie ufundowała Gminna
Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.
Nagrody laureatom wręczyła
pani Ilona Starzyńska- Skarbnik Gminy Jedlińsk, a otrzymali je: W I kategorii wiekowej
– przedszkolaki i klasa 0 :
Jakub Ciechocki
- PSP
Bierwce , Maja Hernik , Julia
Stefańska – ZSP we Wsoli,

wyróżnienia otrzymali: Zofia
Szymańska – PP w Jedlińsku, Urszula Sadowska - ZSP
w Wierzchowinach, Lena
Hetman – PSP w Jedlińsku ,
Tatiana Chojnacka – Przedszkole ,,Gumisiowa Kraina w
Jedlińsku”, Anna Sumińska-PSP w Bierwcach, Szymon
Sułkowski –ZSP Wsola.
W II kategorii wiekowej
– klasy I – III szkoła podstawowa Nagrody otrzymali:
Natalia Dobrowolska – PSP w
Jedlińsku, Magdalena Sumińska, Cezary Cielniak - ZSP
w Wierzchowinach, Michał

Śwircz – ZSP we Wsoli, Maja
Glibowska, Amelia Brzezińska
- PSP w Starych Zawadach,
Weronika Szczęsna – PSP
w Ludwikowie, wyróżnienia
otrzymali: Oliwia Maciąg –
ZSP we Wsoli, Aleksandra
Kiepiela – PSP w Jedlińsku,
Natalia Markiewicz – PSP w
Bierwcach, Kamil Sadowski,
Wiktoria Gołębiowska - ZSP
w Wierzchowinach, Zuzanna
Licbarska, Maciej Okruta –
ZSP we Wsoli. W kategorii IV
-– VI klasa, szkoła podstawowa
nagrody otrzymali: Agata Ziółek, Aleksandra Fijołek- PSP w

Jedlance, Zuzanna Walczak PSP w Jedlińsku, Kinga Gasek,
Patryk Nowak – ZSP we Wsoli,
wyróżnienia otrzymali: Maciej
Makulski – PSP w Jedlińsku,
Zuzanna Piwowarczyk – ZSP
we Wsoli, Dawid Szczepanowski – PSP w Bierwcach,
Kinga Adamczyk, Kinga Ziółek – PSP w Jedlance, Agata
Kiepiela – PSP w Jedlińsku.
W ostatniej czwartej kategorii – gimnazjum
nagrodę
otrzymali: Aleksandra Simlat,
Patrycja Śmiechowska, Kacper
Śmiechowski z PG w Jedlińsku. Ponadto nagrodę Wójta
Gminy Jedlińsk otrzymała
Amanda Klocek - PSP w Starych Zawadach, a wyróżnienie
dyrektora GCKIKF otrzymali:
Julia Stachura - PSP w Ludwikowe i Alicja Czarnecka, z
Publicznego Przedszkola w
Jedlińsku. Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom dziękujemy za udział w
konkursie.
Ozdobami świątecznymi
wykonanymi przez uczestników konkursu została ozdobiona choinka w GCKIKF.
Warto zobaczyć ją osobiście do
czego bardzo serdecznie zachęcamy. Prace wyeksponowane
na niej będzie można oglądać
od 18 grudnia 2014– do 18
stycznia 2015 w GCKIKF.
Agnieszka Gryzek

Jeśli chcesz podtrzymać tradycję, zgłoś swój udział w widowisku
obrzędowym „Ścięcie Śmierci”. Zapisy przyjmowane będą w godzinach
pracy GCKIKF w Jedlińsku od 7 stycznia do 5 lutego 2015 roku.
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Wigilijne spotkanie w Bierwcach
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grudnia 2015r. w PSP w Bierwcach miało miejsce
wyjątkowe spotkanie. Wyjątkowe – bo wigilijne.
A jest to okazja niezwykła, wzruszająca, pełna ciepła
i miłości.
Wyjątkowe - bo połączyło rodzice. Jak przystało na
bardzo wielu ludzi młod- taką wyjątkową okazję,
szych i starszych, przedsta- również nasi uczniowie byli
wicieli różnych środowisk i dziś
radośni, eleganccy
zawodów. Do naszej szkoły i uroczyście skupieni.
przybyli też wyjątkowi
Wigilijne spotkanie rozgoście – nowo wybrany poczęło wystąpienie pani
wójt gminy Jedlińsk - Kamil dyrektor Elżbiety Łobody,
Dziewierz, przedstawiciele która serdecznie powitała
rady gminy – Ewa Ofiara i przybyłych gości, po czym
Marcin Drewnowski, dyrek- zobaczyliśmy
tradycyjne
tor Gminnego Centrum Jasełka. W tym roku pod
Kultury i Kultury Fizycznej hasłem : Tak! On jest królem!
- Agnieszka Gryzek, człon- Nasi uczniowie z klas II, III
kinie Stowarzyszenia Roz- oraz IV, V i VI zostali przywoju Wsi Bierwiec i Okolic gotowani przez Agnieszkę
– Ewa Zuber, Małgorzata Sawościuk
wspomaganą
Zabielska, Aneta Szczepa- przez koleżanki Bożenę
niak, Cezary Nowek- pre- Paluch i Celinę Grzyb.
zes Stowarzyszenia "Razem W wigilijny nastrój wprodla Radomki", emeryto- wadzała piękna dekoracja,
wana nauczycielka naszej stroje naszych aktorów,
szkoły Barbara Sadow- a przede wszystkim słowa
ska, licznie też przybyli pastorałek i kolęd.
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Po obejrzeniu inscenizacji, miało miejsce wspólne
kolędowanie i dzielenie się
opłatkiem.
To wigilijne spotkanie
będzie owocne i pełne,
jeśli wprowadzimy w życie
choć jeden, maleńki element Bożego Narodzenia, więc niech każdy z nas

w tym Bożonarodzeniowym
duchu pomyśli:
„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie”
Matka Teresa
z Kalkuty.

ZDROWO, KOLOROWO, SPORTOWO

grudnia 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im.
18
Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach miało miejsce uroczyste podsumowanie VII edycji Gminnego Konkursu

Plastycznego „ Trzy razy nie- nie pij, nie pal, nie bierz…” realizowanego w tym roku szkolnym pod hasłem „ Trzy razy tak:
zdrowo, kolorowo, sportowo”.
Głównymi
założeniami przedstawiciel Gminnej Komikonkursu było:
sji ds. Rozwiązywania Proble• Propagowanie wśród dzieci mów Alkoholowych Zuzanna
zdrowego stylu życia poprzez Pudzianowska i Radna Gminy
zachęcanie do aktywno- Danuta Kozłoska oraz Dyrekści fizycznej, prawidłowego tor Barbara Deleska wręczali
odżywiania się, tworzenia wyróżnionym uczniom upowłaściwych relacji z rówieś- minki.
nikami i rodziną, częstszych
Podziękowania w postaci
kontaktów z przyrodą,
dyplomów za zaangażowa• Uświadomienie
zagrożeń nie w przygotowanie uczniów
wynikających z zażywa- otrzymali również nauczynia narkotyków, spożywa- ciele z poszczególnych szkół.
nia i nadużywania alko- Dodatkowo każda szkoła
holu,
palenia
biernego otrzymała upominek- matei czynnego papierosów,
riały plastyczne oraz upominki
• Rozwijanie i promowa- dla wszystkich uczniów, któnie zdolności plastycznych rych prace plastyczne były
dzieci
przekazane do organizatora
Konkurs skierowany był do konkursu. Ci, którzy przyuczniów szkół podstawowych byli na podsumowanie kongminny Jedlińsk. Do organi- kursu,
zostali
zaproszeni
zatora wpłynęło 199 prac pla- na poczęstunek.
stycznych. Komisja po wniWszystkie
wyróżnienia
kliwej analizie zrealizowanych i upominki dla dzieci, mateprac postanowiła przyznać riały plastyczne dla szkół oraz
równorzędne wyróżnienia w poczęstunek były sponsorodwóch kategoriach wiekowych: wane przez Gminną Komisję
kat. I- 18 osób, kat. II- 20 osób. ds. Rozwiązywania Problemów
Uroczyste wręczenie wyróż- Alkoholowych, za co bardzo
nień poprzedzone zostało krót- serdecznie dziękujemy.
kimi scenkami związanymi z
Publiczna Szkoła Podstatematyką konkursu. Następnie wowa im. Batalionów Chłopzaproszeni Goście: Wójt Gminy
skich w Starych Zawadach
Jedlińsk - Kamil Dziewierz,
Aneta Strzelecka

Kategoria I

Kategoria II
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WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDO
WYBORY WÓJTA GMINY JEDLIŃSK
I TURA
1. WALCZAK Wojciech 		
2. DZIEWIERZ Kamil Dominik 		
3. KOKOSZCZYK Maciej Jacek

2488 głosów
1675
1497

II TURA
1. DZIEWIERZ Kamil Dominik		
2. WALCZAK Wojciech			

2515 głosów
2063

Okręg wyborczy nr 1. Ilość mandatów: 1
1. OFIARA Ewa			
2. POMARAŃSKI Marcin Andrzej
3. BEDNAREK Wojciech Krzysztof

202 głosów
117
100

Okręg wyborczy nr 2. Ilość mandatów: 1
1. RĘDZIA Robert Piotr		
2. GNIADEK Jan Lucjan		
3. OKRUTA Jarosław		
4. SZCZEPAŃSKI Marek Józef
5. NOWAKOWSKA Ewa Stefania

151 głosy
96
70
48
34

Okręg wyborczy nr 3. Ilość mandatów: 1
1. KUREK Łukasz		
2. KOWALCZYK Monika
3. MARKIEWICZ Marian Wacław
4. CHOJNACKA Monika Anna
5. RAFALAK Piotr Tomasz
6. ŚPIEWAKOWSKI Zygmunt

96 głosów
79
45
27
40
27

Okręg wyborczy nr 4. Ilość mandatów: 1
1. DOBOSZ Zbigniew Jan		
2. DĘBNIAK Joanna Maria		
3. KOBZA Adam Kazimierz		
4. KUCHARCZYK Mateusz		
5. JAŚKIEWICZ Lidia Ewa		

138 głosów
79
67
51
9

Okręg wyborczy nr 5. Ilość mandatów: 1
1. ŻUROWSKA Aneta			
2. LUTEK Waldemar			
3. FERUŚ Renata			
4. OFIARA Janusz			

285 głosów
96
56
29

Okręg wyborczy nr 6. Ilość mandatów: 1
1. LANGIEROWICZ Radosław
2. KILAR Krystian Antoni		
3. KWIATKOWSKI Mateusz Jacek
4. PŁUŻYCKA Bogumiła		
5. DOBOSZ Stanisław Antoni
6. RAJKOWSKA Katarzyna

135 głosów
129
83
39
37
29

Okręg wyborczy nr 7. Ilość mandatów: 1
1. MAKULSKI Maciej Krzysztof
2. BOGACKI Jarosław Piotr
3. WIECZOREK Izabela		
4. BARSZCZ Krzysztof		
5. KOWALCZYK Grzegorz		
6. ŻARŁOK Wojciech Arkadiusz
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134 głosów
59
47
46
36
30

Okręg wyborczy nr 8. Ilość mandatów: 1
1. WÓJCIK Bogdan			
2. MICHALSKI Jacek			
3. STACHOWICZ Artur			
4. PLEWIŃSKA Agnieszka		
5. POTERA Mariusz			

93 głosów
85
65
59
32

Okręg wyborczy nr 9. Ilość mandatów: 1
1. KOZŁOSKA Danuta			
2. KURAŚ Andrzej			
3. SCHODNIK Michalina			
4. ANDUŁA Marian			
5. DOMIŃCZAK Ewelina Klaudia		
6. CZAJKOWSKA Emilia Maria		

119 głosów
73
71
52
17
4

Okręg wyborczy nr 10. Ilość mandatów: 1
1. LIPIŃSKI Dariusz Sławomir		
2. RUDECKI Dariusz Franciszek		
3. OKRÓJ Bożena			
4. KUCHARCZYK Teresa		
5. ŚLENDAKOWSKA Mariola Iwona

103 głosów
67
42
40
21

Okręg wyborczy nr 11. Ilość mandatów: 1
1. JANIEC Marek Mirosław		
2. PARTYGA Zbigniew Andrzej		
3. DABIŃSKI Waldemar Piotr		
4. MAJ Agnieszka			
5. GRUSZKA Michał			
6. DOROCIŃSKI Kamil			

143 głosów
138
129
24
23
6

Okręg wyborczy nr 12. Ilość mandatów: 1
1. NOWAKOWSKA Agata		
2. DRYJA Stanisław Benedykt		
3. SAŁYGA Marcin Robert		
4. WĘDZONKA Jacek Artur		
5. WOŹNIAK Norbert Radosław		
6. WALCZAK Sylwia Beata		

87 głosów
78
51
42
17
0

Okręg wyborczy nr 13. Ilość mandatów: 1
1. KRZAK Henryk			
2. PIWOŃSKA Anna			
3. MAZUREK Janusz			
4. PYREK Wojciech			
5. CAŁKA Katarzyna			

109 głosów
73
53
46
15

Okręg wyborczy nr 14. Ilość mandatów: 1
1. DREWNOWSKI Marcin Jacek		
2. CICHOWLAS Waldemar		
3. GOŁĘBIOWSKA Anna		
4. SMYRDA Małgorzata			
5. ROMANOWSKI Stanisław		

100 głosów
76
74
50
40

Okręg wyborczy nr 15. Ilość mandatów: 1
1. SULISZ Waldemar			
2. WIECZOREK Krzysztof Jerzy		
3. MICHALEC Karol			
4. MUDRA Barbara Jolanta		

223 głosów
177
106
76

OWYCH 2014 W GMINIE JEDLIŃSK

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy

Aneta Żurowska
Przewodnicząca Rady

Zbigniew Dobosz
v-ce przewodniczący

Henryk Krzak
v-ce przewodniczący

Marcin Drewnowski

Marek Janiec

Danuta Kozłoska

Łukasz Kurek

Radosław Langierowicz

Dariusz Lipiński

Maciej Makulski

Agata Nowakowska

Ewa Ofiara

Robert Rędzia

Waldemar Sulisz

Bogdan Wójcik

Aneta Żurowska - przewodnicząca rady
Pełni dyżur i przyjmuje interesantów w biurze Rady
we wtorki od godz. 9:00 - 12:00
tel. 48 32-13-089

Teodozja Bień
Radna Powiatu

Robert Dobosz
Radny Powiatu

Henryk Krzak
v-ce przewodniczący
Pełni dyżur w piątki
od 9:00 - 11:00

Zbigniew Dobosz
v-ce przewodniczący
Pełni dyżur w środy
od 9:00 - 11:00
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WIGILIA NA RYNKU W JEDLIŃSKU

grudnia 2014r w Jedlińsku odbyła się Tradycyjna Wigilia, poprzedzona Mszą Świętą
w kościele parafialnym.
Następnie na jedlińskim Rynku miało miejsce śpiewanie kolęd oraz łamanie się opłatkiem, które nastąpiło po przemowach Wójta Gminy Jedlińsk – Pana
Kamila Dziewierza, Przewodniczącej Rady Gminypani Anety Żurowskiej oraz Księdza Prałata Henryka Ćwieka. Podczas tej uroczystości miały miejsce

występy artystyczne dzieci z zajęć wokalnych prowadzonych w GCKIKF oraz występ zespołu „Czerwone
Korale” działającego przy Świetlicy w Ludwikowie.
Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania opłatkowego zostali zaproszeni na poczęstunek w postaci
potraw wigilijnych przygotowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku.
Anna Malinowska
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Z życia szkół

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku
tary Rok już odchodzi
S
i żegna się już z nami –
zostawia nas na rozdrożach

z naszymi wspomnieniami…
Zbliża się wyjątkowy czas
Świąt Bożego Narodzenia
i koniec roku kalendarzowego. Pojawiają się refleksje,
wspomnienia, nowe postanowienia, plany na przyszłość,
podsumowania.
Minione miesiące w Publicznej Szkole Podstawowej
im. T. Kościuszki w Jedlińsku
obfitowały w istotne dla społeczności szkolnej wydarzenia.
Rok 2014 jest dla naszej szkoły
wyjątkowy, bowiem zbiegło
się w nim wiele uroczystości i
rocznic. Wszyscy mamy jeszcze
w pamięci 25 kwietnia br., gdy
obchodziliśmy Dzień Patrona
Szkoły, 220. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej oraz 220.
rocznicę pobytu Naczelnika na
jedlińskiej ziemi.
Po uroczystościach kwietniowych Rada Pedagogiczna
wspólnie ze Szkolną Radą
Rodziców uznała, iż należy kontynuować obchody rocznicowe.
Wspólnie
zdecydowaliśmy
o odnowieniu sztandaru szkoły
i ustaliliśmy, że dzień 6 listopada
2014r. będzie Dniem Patrona
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jedlińsku.
Motto
obchodów
Dnia
Patrona w dniu 6 listopada br.
stanowiły słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztandar
to symbol – świętość. Jego miejsce jest gdzieś między hymnem
narodowym a przysięgą wojskową”. Uroczystość uświetnili
swą obecnością licznie przybyli
goście i mieszkańcy Jedlińska, władze Gminy na czele z
Wójtem Gminy Jedlińsk Wojciechem Walczakiem, ks. prałat dr Henryk Ćwiek, płk dypl.
Ryszard Młodzianowski wraz
z kadetami, nauczyciele pełniący funkcje dyrektorów i
wicedyrektorów w minionych
latach oraz członkowie Szkolnej
Rady Rodziców.
Święto Patrona Szkoły składało się z dwóch części: uroczystego poświęcenia sztandaru i
pamiątkowej tablicy, na której
znalazły się 163 pamiątkowe „
gwoździe” fundatorów sztandaru sprzed 36 lat oraz pokazu
musztry wojskowej w wykonaniu kadetów z Liceum Kadetów Rzeczpospolitej Polskiej
w Lipinach. W trakcie uroczystości byliśmy uczestnikami
wielu podniosłych i wzruszających momentów. Wicedyrektor szkoły Bożena Cieślak
przypomniała historię szkoły,
której początki sięgają XVII
wieku; wspomniała dyrektorów
i nauczycieli, którzy tworzyli
placówkę. W tym wyjątkowym
dniu przy pomniku Tadeusza
Kościuszki spotkali się dyrektorzy sprzed 36 lat: p. Jan Marszałkiewicz, p. Jan Zegarek i
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obecny dyrektor p. Dariusz
Cielniak- to Oni w asyście
kadetów i uczniów oddali hołd
Patronowi Szkoły.
Druga część uroczystości poświęcona 96. Rocznicy
Odzyskania
Niepodległości
stała się doskonałą okazją do
tego, aby w zadumie pochylić
się nad historią i docenić wartość suwerenności. Część artystyczna uroczystości ukazująca
dramatyczne losy narodu polskiego w walce z rządami bezprawia, pobudziła do refleksji
i zadumy nad losem współczesnego świata. Oprawa akademii
została przygotowana przez: p.
Bożenę Cieślak, Agatę Kowalczyk, Agnieszkę Lewikowską,
Justynę Bujek, Krystynę Kapustę, Krystynę Żuchowską.
Jesienne i zimowe miesiące to
czas intensywnej pracy nauczycieli i uczniów, ale też okres, w
którym z radością angażujemy
się w konkursy i turnieje związane z tematyką świąteczną. Nie
jest bogatym ten, kto dużo ma,
lecz ten, kto dużo daje…
Słowa te znalazły potwierdzenie w bieżących działaniach
nauczycieli i uczniów. Kolejny
raz pod hasłem: I TY MOŻESZ
ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM! odbyła się szkolna
loteria fantowa zorganizowana
przez Szkolne Koło „CARITAS”
i Samorząd Uczniowski. 5 grudnia br. z inicjatywy p. Urszuli
Chudzik, Anety Kacprzak i E.
Religi odbyła się akcja charytatywna, w którą zaangażowali
się nauczyciele PSP Jedlińsk,
rodzice i uczniowie. Ustawiający się w kolejce uczniowie
mogli za symboliczną złotówkę
wylosować upominek dla siebie
lub bliskich i tym samym wspomóc potrzebujących.
W bieżącym roku szkolnym odbył się II Mikołajkowy
Turniej Tenisa Stołowego zainicjowany przez nauczycieli
wychowania fizycznego: P. Alinę
i Dariusza Cielniaków i p. Sławomira Słomkę. Reprezentanci
klas I-VI z niezwykłym zaangażowaniem walczyli o dyplomy
i słodkie upominki.
5 grudnia br. uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w VIII Mikołajkowym Turnieju Szachowo-Warcabowym zorganizowanym
przez GCKIKF w Jedlińsku,
pod patronatem Wójta Gminy
Jedlińsk Wojciecha Walczaka.
Uczestnicy rozgrywek tradycyjnie zostali podzieleni na kategorie wiekowe oraz podgrupy.
W każdej z podgrup uczestnicy
rozgrywali pomiędzy sobą partie systemem „każdy z każdym”.
Finał wyłonił najlepszych:
Warcaby: Kamil Dobrowolski
kl. 3A – I miejsce kat. I-III , Wiktoria Grzywacz kl. 5A
– I miejsce kat. IV-VI.
Szachy: Oliwier Warda kl. 3A
– I miejsce kat. I-III , Mikołaj
Trzebieniak kl. 1B – II miejsce

kat. I-III, Franciszek Makulski kl.
5A – I miejsce kat. IV-VI
Jak co roku, dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy
plastyczne o tematyce świątecznej. Prace wykonane przez
uczniów kl. 0-VI wprowadzają
nas w magiczny klimat Bożego
Narodzenia. W bieżącym roku
szkolnym na konkursy bożonarodzeniowe wpłynęło ponad 300
prac plastycznych, wśród których
wyróżniono 88 najpiękniejszych
( przekazanych do organizatorów
konkursu gminnego i powiatowego). Wyniki Powiatowego
Konkursu Plastycznego, ogłoszone przez Dom Kultury Borki
w Radomiu , pokazują znakomity
sukces naszych uczniów. Laureatkami konkursu zostały: Joanna
Mokosa z kl. VIb – I miejsce
Magdalena Łyczak z kl. Va
i Julia Deleska z klasy Vb –II
miejsce, zaś Aleksandra Kiepiela
z klasy Ib uzyskała wyróżnienie.
Gratulujemy uczniom i nauczycielom p. B. Cieślak i p. E. Stachurskiej. Kolejny, Gminny Konkursu Plastycznego: „GWIAZDY
I BOMBKI BOŻONARODZENIOWE” przed nami. Trzymamy
kciuki! Ponad 200 prac plastycznych, ozdobi szkolną wystawę
plastyczną , która będzie stanowić

doskonałe preludium do Świąt
Bożego Narodzenia, na które tak
bardzo czekamy.
W iście świąteczną atmosferę wprowadzą nas maluchy
Oddziału Przedszkolnego, które
pod okiem wychowawczyń:
p. L. Winnickiej, p. B. Kaczor
i p. A. Migi przygotowały wspólne
kolędowanie z dziećmi na które
zapraszamy 18 grudnia.
Trwają przygotowania do
Gminnego Konkursu Kolęd
i Pastorałek, w którym wezmą
udział uczniowie klas: Ib, IIIa
oraz IV- VI. Uczestnikom konkursu i zaangażowanym w przygotowania uczniów do występu
nauczycielkom: p. A. Kowalczyk,
p. E. Stachurskiej i p. K. Kapuście
życzymy powodzenia.
Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jedlińsku nie pozostają obojętni wobec środowiska. Wspólnie z Firmą SITA WSCHÓD
przystąpiliśmy
do
zbiórki
makulatury, ucząc dzieci ekologicznych zachowań. Pamiętajmy, zbierając makulaturę,
chronimy nasze lasy!
Bożena Cieślak,
Sylwia Dąbrowska

Publiczna Szkoła Podstawowa Ludwików

W

oczekiwaniu
na
magiczny czas Bożego
Narodzenie i Nowy Rok podsumowujemy
wydarzenia
kolejnych trzech miesięcy roku
szkolnego 2014/2015 w Publicznej Szkole Podstawowej
w Ludwikowie.
Niezwykle ważną datą dla
społeczności naszej placówki
był dzień 30 września 2014
r. Tego dnia uczniowie klasy
pierwszej zdali swój pierwszy
egzamin i zostali przyjęci do
grona uczniów PSP w Ludwikowie. Do uroczystości ślubowania przygotowywali się pod
czujnym okiem wychowawczyni pani I. Kolbus . Uczyli się
piosenek, wierszy, poznawali
prawa i obowiązki ucznia.
W dniu 20. 10. 2014 r. odbyły
się w naszej szkole pokazy
fizyczno-chemiczne, dzięki którym uczniowie mogli poznać
wiele ciekawostek na temat otaczającego nas świata .
W świat fizyki i chemii
wprowadzili uczniów szalony
naukowiec Albert i podróżnik Krzysztof. Pokazy łączące
zabawę z nauką spotkały się
wielkim zainteresowaniem, a
zaskakujące
doświadczenia,
zwłaszcza te „wybuchowe”,
wzbudziły zachwyt młodej publiczności.
31 października nastąpiło
podsumowanie
obchodów
Dnia Patrona .W bieżącym
roku gościliśmy w naszej placówce Bp. H. Tomasika, uczniowie wraz z wychowawcami i
rodzicami uczestniczyli w XIV
Pielgrzymce Rodziny Szkół im.
Jana Pawła II na Jasną Górę,
przeprowadzono również II
edycję konkursu "Jan Paweł II
- droga do świętości". W konkursie udział wzięło 36 uczniów
z klas 0 - VI. Najmłodsi rywalizowali w konkursie plastycz-

nym, starsi uczniowie musieli
wykazać się wiedzą o życiu i
działalności św. Jana Pawła II.
"Październik - Miesiącem
Dobroci dla Zwierząt" - październik to ważny miesiąc nie
tylko dla naszych podopiecznych w domach, ale przede
wszystkim zwierząt przebywających w schroniskach. Dzieci
z klasy II wraz z wychowawczynią panią A. Czyżewską ogłosiły
i przeprowadziły na terenie szkoły zbiórkę okryć oraz
karmy na rzecz Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w
Radomiu. Zebrane dary zostały
przekazane podczas wycieczki
uczniów do schroniska.
14 listopada 2014 roku w
naszej szkole odbyło się spotkanie dzieci z OP oraz uczniów
klasy I z fryzjerką panią A.
Malinowską. Podczas demonstracji dzieci poznały wyposażenie salonu fryzjerskiego oraz
przedmioty niezbędne w pracy
fryzjera. Mogły przymierzyć
perukę i ozdobić włosy. Testowały suszarkę do włosów, prostownicę i podziwiały palety z
kolorowymi pasemkami. Spotkanie to miało przybliżyć dzieciom zawód fryzjera, przypomnieć zasady higieny i uchro-

Światowy Dzień Pluszowego Misia.

nić przed stresem związanym
z wizytą w salonie fryzjerskim.
Pluszowy miś to jedna z najpopularniejszych zabawek na
świecie. Jego obecność dodaje
otuchy, tworzy atmosferę ciepła
i bezpieczeństwa, łagodzi lęk
przed samotnością.
25 listopada obchodziliśmy
Światowy Dzień Pluszowego
Misia. Dzień ten był nie tylko
okazją do świetnej zabawy, służył również promocji czytelnictwa. Dzieci przypomniały
sobie postacie znanych misiów,
bohaterów książek i filmów.
Rozpoznawały portrety Kubusia Puchatka, Misia Uszatka, ,
misia Paddingtona, Yogi, Colargola. Dużo radości sprawiło
wszystkim rysowanie misia z

Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

zamkniętymi oczami, łowienie
słodkiego "małego co nieco" i
zjadanie miodu z talerzyka.
Uczniowie naszej szkoły tradycyjnie biorą udział w konkursach organizowanych na terenie
gminy.
W XIX Gminnym Konkursie
Poezji Patriotycznej jury wyróżniło interpretacje K. Tatar i J.
Chojnackiego z klasy IV, którzy
otrzymali pamiątkowe dyplomy
i nagrody książkowe. W kategorii klas O - III wyróżnienia
otrzymały: A. Tkaczyk /OP/ i Z.
Jaworska z klasy I.
Również w listopadzie odbył
się konkurs plastyczny „Trzy
razy TAK – zdrowo, sportowo,
kolorowo” zorganizowany przez
PSP w Starych Zawadach. Komisja konkursowa wyróżniała
prace następujących uczniów
naszej szkoły: K. Boczek /kl. II/,
W. Woźniak /kl. II/ i W. Szczęsnej
/kl. IV/.
5 grudnia odbył się VIII Turniej Mikołajkowy Szachy i Warcaby. Wzięło w nim udział 14
uczniów naszej szkoły. W kategorii szachy IV miejsce zajął uczeń
klasy VI M. Paluch. W kategorii
warcaby I miejsce w grupie „0”
zajęła A. Tkaczyk z OP.
Serdecznie gratulujemy uczniom dotychczasowych osiągnięć
i życzymy dalszych sukcesów!
D. Mokosa

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach
„Nie rzeczywistość sama,
ale serce z jakim ku niej
przystępujemy,daje rzeczom
kształty i kolory…"
Te słowa Henryka Sienkiewicza– decyzją społeczności
szkoły w Bierwcach wybranego
na patrona naszej placówki –
mają się stawać mottem wszystkich naszych działań, motorem
pobudzającym do aktywności,
zaangażowania. Każde działanie podejmowane z sercem
nadaje życiu głębszy sens,
kształt i kolor, jak mówi pisarz.
Taką
postawą
pragniemy
„zarażać” naszą młodzież i
dzieci oraz dorosłych członków społeczności bierwieckiej
szkoły. Postawa ta wyraża się
w organizacji życia naszej pla-

cówki, zarówno w dokumentach – powstała właśnie nowa
koncepcja pracy szkoły – jak i
w przygotowaniu uroczystości,
imprez.
I tak kolejno świętowaliśmy :
- ślubowanie Pierwszaków.
Do tego dnia nasze dzieci przygotowywały się od początku
roku szkolnego. Nic dziwnego
– przecież mieli zaprezentować
swoje osiągnięcia przed wszystkimi nauczycielami, dziećmi
i rodzicami. Przygotowana
została piękna dekoracja –
lokomotywa ciągnąca wagoniki
symbolizowała podróż naszych
uczniów w świat wiedzy i umiejętności, które będą zdobywać
w czasie edukacji. Po występie
uczniów nastąpił ten najważ-

▶
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niejszy moment – pani dyrektor
czarodziejskim ołówkiem pasowała dzieci na UCZNIÓW PSP
W BIERWCACH. Po emocjach
związanych ze ślubowaniem
dzieci zasiadły do słodkiego
poczęstunku przygotowanego
przez rodziców.
- 70 rocznicę Powstania
Warszawskiego. Na tę uroczystość pani Bożena Zbrożyna z
uczniami klasy V przygotowała
spektakl pt. „Niebo złote ci
otworzę.. „ Do szkoły przybyli
zaproszeni rodzice, dziadkowie oraz goście spoza szkoły,
pani dyrektor GCK i KF pani
Agnieszka Gryzek oraz radna
gminy Jedlińsk pani Ewa Ofiara.
Bohaterami przestawienia byli
powstańcy, których losy opowiadane były słowami utworów
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nasi młodzi aktorzyMichał i Ania - wcielili się w role
Krzysztofa i Barbary i zaprezentowali nam słowa, które poeta
skierował do swej ukochanej
Basi – wysłuchaliśmy fragmentów wierszy – „Niebo złote
ci otworzę…”, „Pioseneczka”,
„Biała magia”, „Ten czas”. Wiersze przeplataliśmy wspólnym
śpiewem piosenki „O Barbaro..”,
do której słowa i muzykę napisał
Baczyński.
- Dzień Edukacji Narodowej
upłynął pod znakiem akademii
przygotowanej przez Samo-

rząd Uczniowski. Na początku
uroczystości
głos
zabrała
pani dyrektor szkoły Elżbieta
Łoboda. W swoim wystąpieniu
podziękowała nauczycielom za
dotychczasowe zaangażowanie
oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Wręczyła również nagrody
dla nauczycieli i pracowników
obsługi szkoły. Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali program artystyczny, w
którym śpiewali piosenki oraz
przedstawili satyryczne uwagi
na temat życia szkolnego. Na
zakończenie uczniowie złożyli
życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły oraz wręczyli
symboliczne prezenty. Uroczystość przebiegła w miłej i rados-

nej atmosferze. Uwieńczeniem
spotkania był słodki poczęstunek przygotowany przez Radę
Rodziców.
- 11 listopada - Dzień Niepodległości świętowaliśmy w
naszej szkole spektaklem pod
tytułem Józef Piłsudski – bohater Niepodległości. Uczniowie
klasy V wraz z nauczycielką
historii Bożeną Zbrożyną przygotowali prezentację multimedialną, która przybliżała postać
Józefa Piłsudskiego. Uczniowie
oraz zaproszeni goście –sekretarz gminy Jedlińsk pan Włodzimierz Dłużewski , dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w
Jedlińsku pani Agnieszka Gryzek, proboszcz
bierwieckiej
parafii – ksiądz Janusz Cha-

mera oraz rodzice – stali się
świadkami wirtualnych odwiedzin w naszej szkole samego
Józefa Piłsudskiego. Podczas
uroczystości mieliśmy też okazję włączyć się we wspólne śpiewanie legionowych pieśni.
Świętowane
uroczystości
są ważnym elementem życia
szkoły, ale rytm szkolnego życia
wyznaczają przede wszystkim
nauka i wychowanie naszych
uczniów. Angażujemy w nie
całą energię i pomysłowość
nauczycieli. Możemy pochwalić
się uczestnictwem w projektach
organizowanych przez wolontariat studencki. Opiekunem tych
działań jest pani Anna Wilczyńska.
Ważną częścią naszych działań jest angażowanie uczniów w
różnorodne konkursy. Możemy
pochwalić się sukcesami w
następujących konkursach:
I miejsce w Gminnym Konkursie Poezji Patriotycznej dla
Kacpra Michałowskiego
Wyróżnienia w Gminnym
Konkursie profilaktycznym 3X
TAK otrzymali : Krystian Rotuski, Ola Kwiecień, Natalia Markiewicz, Amelia Bartkiewicz.
Reprezentacja naszej szkoły
wzięła udział w Mikołajkowym
Turnieju – Szachy i Warcaby.
Anna Wilczyńska
Bożena Zbrożyna

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance

„Ciszej Proszę!” Zwycięstwo
w ogólnopolskim konkursie
„Ciszej Proszę!”. Jesteśmy w
30-ce laureatów. Organizatorami
są: Firma Ecophon we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Instytutem
Techniki Budowlanej oraz miesięcznikiem „Dyrektor Szkoły”.
Mając świadomość, jak istotne
dla skutecznej nauki są warunki
akustyczne, dyrektor placówki
- Beata Jagielska poszukuje
niestandardowych rozwiązań,
podnoszących jakość pracy w
szkole. Nagrodą jest akustyczna
adaptacja wybranego pomieszczenia. To dla nas wielka radość.
Po angielsku, niemiecku i
nie tylko…!
Dzieciaki spędzają czas po
lekcjach w sposób twórczy i
aktywny. W warsztatowych
grupach podzielonych wg kompetencji językowych uczą się,
rozwijają własną kreatywność
i umiejętności lingwistyczne.
Odbywają się jeszcze zajęcia szachowe, teatralne oraz z przedsiębiorczości. Wszystkie aktywności są w ramach projektu PO KL
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1. Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty Poddziałanie
9.1.2. Nowe umiejętności szansą
na lepszy start uczniów.
Wyjazd studyjny uczniów…
Uczniowie uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez
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Stowarzyszenie „Razem dla
Radomki” w projekcie „Multimedialne Centrum Edukacji
Lokalnej”. E-learning, bo o nim
mowa, pozwala na naukę w
dowolnym miejscu i czasie. Jego
elastyczność umożliwia indywidualne dostosowanie tempa
nauki. Wystarczy tylko dostęp
do komputera i Internetu. Filip
Lutek, Kamila Walczak i Aleksandra Fijołek z klasy VI za
swoją wysoką aktywność w
szkoleniach zostali zaproszeni
na studyjny wyjazd do Krakowa.
Serdecznie gratulujemy.
MOVE Week 2014!
Przystąpiliśmy do konkursu
„Tydzień Ruchu – Razem rozruszamy Polskę”. Uczniowie
wiedzą już, dzięki programowi "Muuvit", że fajnie jest
się ruszać. Wykorzystamy to i
zaprosimy do sportowej aktywności mieszkańców Jedlanki.
Pokażemy, jak ważny jest ruch
dla każdego człowieka - niezależnie od wieku, płci, statusu
społecznego czy stopnia sprawności. Jest to się druga edycja
MOVE Week w Polsce, a trzecia
w Europie.
Mamy Niepodległą! 2014
9 listopada, cała nasza społeczność szkolna i lokalna,
wspólnie wysyłaliśmy kartki z
życzeniami z okazji Narodowego Święta Niepodległości!
To już II edycja ogólnopolskiej
akcji społecznej Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku
„Mamy Niepodległą! 2014”, której celem jest zachęcenie Pola-

ków do wspólnych radosnych
obchodów Narodowego Święta
Niepodległości. Podobnie jak w
minionym roku akcja odbywała
się pod honorowym patronatem
Marszałka Sejmu RP Radosława
Sikorskiego. Pomysł okazał się
dużym sukcesem, a szeroki
odzew przekroczył najśmielsze
oczekiwania organizatorów. W
naszej szkole łącznie zaadresowaliśmy i wysłaliśmy ponad 300
kartek.
Byliśmy w teatrze…
2 grudnia uczniowie klasy
III, V i VI obejrzeli spektakl pt.
„Tajemniczy ogród” w Teatrze
Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Spektakl
bardzo wszystkim się podobał,
szczególnie ciekawe kostiumy,
niezwykła scenografia i niezwykła postać ogrodnika Bena.

„Mistrzowie Kodowania” w
Jedlance
Przystąpiliśmy do II edycji
programu ”Mistrzowie Kodowania”, mającego na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach
podstawowych. Nadrzędnym
celem projektu jest wspieranie
rozwoju kompetencji cyfrowych oraz propagowanie nauki
programowania. Uczestniczące
w programie dzieci z klas 4–6
uczą się programować w języku
Scratch. Projekt organizowany
jest przez Samsung Electronics we współpracy z Centrum
Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów w
Warszawie oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji”.
Projekt jest objęty patronatem
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Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji, a także Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji.
Przypomnijmy, że nasza placówka została zaproszona do
edycji pilotażowej jako jedna z
34 szkół podstawowych z całej
Polski - po dwie z każdego województwa i dwie dodatkowe z
Warszawy. Język, który poznają
dzieci, jest Scratch, opracowany
w Massachusetts Institute of
Technology (MIT). To proste
narzędzie, oparte na zasadzie
budowania z klocków i gotowych komend. Daje dużo moż- i inne programy. Zajęcia pro- Agnieszkę Szymańską, które
liwości – pozwala tworzyć gry, wadzone są przez dwie nauczy- przeszły szkolenie z zakresu
pokazy multimedialne, kartki cielki – Annę Paszkiewicz i programu i otrzymały komplek-

sowe wsparcie w czasie trwania
projektu. Zostaliśmy docenieni
za wyjątkowe zaangażowanie w
realizację programu Mistrzowie
Kodowania a w szczególności
za wkład w rozpowszechnianie
nauki kodowania. Zostaliśmy
wyposażeni w najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjno-informatyczne - Cyfrową Klasą
Samsung. W skład otrzymanego
zestawu wchodzi: 12 komputerów stacjonarnych z dotykowymi ekranami, notebook dla
nauczyciela, tablica interaktywna z kilkudziesięciocalowym
monitorem oraz wielofunkcyjne
urządzenie kopiujące.
Anna Paszkiewicz

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach
9 września nad zalewem w
Domaniowie uczennice kl.V
wzięły udział w Powiatowych
Biegach Sztafetowych Dziewcząt
w ramach Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Po zaciętej rywalizacji zajęły II miejsce i
awansowały do zawodów Międzypowiatowych, które odbędą
się wiosną 2015r.
„Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić…” inspirowana tymi słowami społeczność
szkolna wzięła po raz kolejny
udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
W trzeci weekend września prowadzone były działania propagujące ograniczanie powstawania
odpadów, selektywną zbiórkę i
recykling, a także wyszukiwanie
i w miarę możliwości usuwanie
dzikich wysypisk w najbliższej
okolicy. Dzięki akcji otoczenie
stało się bardziej przyjazne i milsze oku. Szczególnie aktywni byli
członkowie działającej w szkole
Ligi Ochrony Przyrody pod kierunkiem p. A.Wójcickiej.
30 września została podsumowana IX edycja szkolnego konkursu pt." Zbieraj nie wyrzucaj",
w ramach Ogólnopolskiej Akcji
REBA Organizacja Odzysku S.A.
Uczniowie przez cały ubiegły rok
zbierali i przynosili do szkoły
zużyte baterie potwierdzając w
ten sposób swoją troskę o środowisko naturalne.
26 września uczczono w naszej
szkole rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.
Uczniowie klasy VI pod opieką
p. M. Błach przygotowali uroczysty apel oddający hołd wszystkim, którzy tworzyli struktury
Polskiego Państwa Podziemnego
oraz tym, którzy nie tylko pod-

jęli walkę z okupantem, ale też
budowali siłę moralną i tradycję
niepodległościową, pozwalającą
przetrwać czas komunistycznej
dyktatury.
Po raz kolejny
uczniowie
naszej szkoły wraz z Dyrektorem
p. B. Deleska odwiedzili DPS w
Jedlance i uczestniczyli w Spotkaniu Rodzinnym pt.:" Nie ma jak
Rodzina". Zaprezentowali współczesne tańce przygotowane pod
kierunkiem p. I. Śmiechowskiej.
Zokazji Dnia Edukacji Narodowej dla wszystkich pracowników
szkoły uczniowie przygotowali
program słowno - muzyczny, w
którym z humorem i nutką refleksji przedstawili szkolne życie. Na
zakończenie uczniowie dostarczyli nauczycielom wiele miłych
wzruszeń składając im piękne
życzenia i wręczając laurki.
Uroczystość uświetnił występ
zespołu muzycznego " GAMA"
z DPS w Jedlance.
24 października odbyła się ślubowanie uczniów klasy I. Podczas uroczystości dzieci ujawniły
swoje prawdziwe talenty: pięknie
śpiewały, recytowały, wykazały
się umiejętnością współdziałania,
a przede wszystkim zdolnością
uśmiechania się. Pani Dyrektor
B. Deleska dokonała pasowania

Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku

N

agroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla pani Anny
Malinowskiej
W tym roku szkolnym za wieloletnią wyróżniającą się pracę została
nagrodzona Anna Malinowska,
nauczycielka języka polskiego.
Pedagog otrzymał nagrodę za
wybitne osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Prowadzi zajęcia pozalekcyjne koła polonistycznego, na których uczniowie przygotowują się do
udziału w konkursach przedmio-

towych, ortograficznych, recytatorskich. Do jej największych osiągnięć
w pracy z uczniami należy uzyskanie
w roku 2005 przez uczennicę Lidię
Padewską tytułu Finalisty Konkursu
Polonistycznego. Należy nadmienić,
że do ostatniego etapu konkursu ze
względu na urlop pani Malinowskiej uczennicę przygotowywała
również pani Urszula Krekora. W
roku 2012 kolejna uczennica Diana
Jaworska uzyskała tytuł Laureata
Konkursu Polonistycznego, plasując
się w pierwszej trójce. Pani Anna

na uczniów i życzyła im wielu
szkolnych sukcesów. Wychowawczyni, Iga Ucińska, była bardzo
dumna ze swoich podopiecznych,
którzy pięknie zaprezentowali się
na uroczystości. Rodzice przygotowali dla swoich pociech słodki
poczęstunek.
''Jan Paweł II - Świętymi bądźcie''- to temat XIV Dnia Papieskiego. W szkole z tej okazji odbył
się uroczysty apel poświęcony
Papieżowi Polakowi przygotowany przez uczniów kl.V pod
opieką p. K. Pękackiej.
Uczniowie klas I-III w ramach
Światowego Dnia Zdrowego Śniadania przygotowali własnoręcznie drugie śniadanie. Następnie
ze smakiem spożyli kolorowy,
zdrowy posiłek. Uczyli się w ten
sposób zdrowego stylu odżywia-

Malinowska wraz z panią Moniką
Skwirowską od 2011 roku organizuje
w naszej szkole wieczorki poetyckie,
na które zapraszana jest społeczność
naszej gminy. Za swoją pracę otrzymała w 2008 roku Medal Brązowy
za Długoletnią Służbę, a w 2012r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej otrzymali również: Barbara Walczak-dyrektor, nauczyciel matematyki,
Monika Krawczyk - nauczycielka

nia się.
W przeddzień rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie klasy VI pod opieką
p. J. Łapczyńskiej przygotowali
montaż słowno-muzyczny upamiętniający tak ważne dla naszej
ojczyzny wydarzenia. Następnego
dnia, 11 listopada, wzięli udział
w gminnych obchodach Święta
Odzyskania Niepodległości.
W dniu 26.11.2014r. uczniowie klas V - VI uczestniczyli w
wycieczce do Radomia zorganizowanej przez p. U. Pytel. W
Teatrze im. Jana Kochanowskiego
obejrzeli adaptację powieści F.H.
Burnetta " Tajemniczy Ogród". Z
uwagą śledzili to barwne, pouczające widowisko muzyczne o przyjaźni. Młodzi widzowie nagrodzili
aktorów owacjami na stojąco.
W ostatnim tygodniu listopada Śmiechowska podsumowała konkurs plastyczny skierowany do uczniów kl. I-III pt.:
”Mój Pluszowy Miś”. Dzieci biorące udział w konkursie wykazały się dużą pomysłowością i
inwencją twórczą. Uroczystość
wręczenia nagród poprzedzona
była konkursami manualnymi
i sprawnościowymi.
Katarzyna Pękacka
Joanna Łapczyńska

Anna Malinowska.
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matematyki, Krystian Kilar nauczyciel wychowania fizycznego,
Sabina Zięba - nauczycielka historii. Natomiast nagrody Ministra
Edukacji Narodowej za wybitne
osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej otrzymali: Barbara Walczak-dyrektor,
nauczyciel matematyki, Krystian
Kilar- nauczyciel wychowania
fizycznego.
Sukcesy naszych uczniów
Natalia Chojnacka, Karolina
Czerwińska i Marcjanna Romanowska to uczennice klasy trzeciej
integracyjnej. Razem z innymi
uczniami przystąpiły do tegorocznej edycji Kuratoryjnego Konkursu
Polonistycznego dla gimnazjalistów.
W II etapie rejonowym w Radomiu to one reprezentowały naszą
szkołę, osiągając bardzo dobre
wyniki. Jedna z nich – Marcjanna
Romanowska została zakwalifikowana do III etapu wojewódzkiego,
który odbędzie się w lutym 2015r.
w Warszawie. Wszystkie uczennice przygotowywała do konkursu
nauczycielka języka polskiego pani
Monika Skwirowska.
Marcjanna
Romanowska

to uczennica bardzo ambitna
i chętnie pogłębia swoją wiedzę. W
Ogólnopolskim Konkursie Religijnym dla dzieci i młodzieży szkolnej zdobyła w etapie diecezjalnym
II miejsce. Do konkursu uczennicę
przygotowywała s. Irena Różycka.
Uczennica klasy IIc Wiktoria
Rafalak swoją interpretacją wiersza
zachwyciła jury konkursu zdobywając II miejsce w XIX Gminnym
Konkursie Recytatorskim Poezji
Patriotycznej w kategorii klasy gimnazjalne. Do konkursu przygotowywała ją nauczycielka języka polskiego pani Anna Malinowska.
Co roku pod kierunkiem nauczycielki plastyki pani Teresy Leśniewskiej uczniowie zdobywają nagrody
w konkursie fotograficznym. Tym
razem wyróżnienie otrzymała
uczennica klasy Ic Wiktoria Skrzek
w III edycji Konkursu fotograficznego ,,Mój powiat w obiektywie”.
Maria Partyga z klasy IIb zakwalifikowała się do II etapu Konkursu
Informatycznego Logia15. Do
konkursu ćwiczyła pod kierunkiem nauczyciela informatyki pana
Romana Wójcika.
Nie zabrakło nas na Kongresie

Młodych Internautów…
W tym roku szkolnym 9 października odbył się VI Kongres
Młodych Internautów (KoMIn). Jest
to inicjatywa powołana przez instytut NASK w Warszawie od 2011
r. w celu nawiązania współpracy
z uczniami i nauczycielami szkół
z całego kraju. Nasze gimnazjum,
które było ponownie zaproszone
do udziału w kongresie reprezentowali: Maria Partyga, Patrycja Szczepaniak i Szymon Paluch wszyscy
uczniowie z klasy IIB pod opieką
p. Romana Wójcika. Na spotkaniu uczniowie i nauczyciele mogli
poznać działalności naukową NASK
w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem biometrycznych metod identyfikacji. Podczas
spotkania uczestnicy poznali także
narzędzia edukacyjne NASK i
najnowsze wyniki badań poświęconych korzystaniu z Internetu
przez dzieci i młodzież. Uczniowie
i nauczyciele mówili również o
swoich
oczekiwaniach
względem
podejmowanych
akcji
i
materiałów
edukacyjnych
w zakresie bezpieczeństwa online.
Na koniec kongresu nasi uczniowie
otrzymali upominki, a szkoła otrzymała podziękowanie za szczególne
zaangażowanie w spotkania Młodych Internautów.
Projekt ,,Z babcinego fartuszka”
Pod koniec roku szkolnego
nauczyciele przystąpili do VIII
edycji programu Działaj Lokalnie
Polsko- Amerykańskiej Fundacji
Wolności we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży
Arka w Radomiu i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Cieszymy
się, że udało się napisać projekt,
który komisja oceniła pozytywnie.

Koordynatorem projektu ,,Z babcinego fartuszka” została pani Justyna
Salak,, którą swoją pomocą na każdym etapie realizacji projektu wspierały panie: Marta Powęska-Okoń
i Agnieszka Bieniek- Stężalska.
Opiekę nad wolontariuszami, którzy pomagali w wielu działaniach,
sprawowała pani Dominika Rybska-Strzelczyk. Projekt adresowany był
do młodych mieszkańców gminy
Jedlińsk. Jego celem było: nauka
tańców i pieśni ludowych oraz rękodzieła artystycznego, zachowanie
tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa narodowego, integracja
międzypokoleniowa społeczności
lokalnej, zwiększenie aktywności
społecznej.
Warto również dodać, że nasz
nowy zespół miał już okazję się
zaprezentować podczas imprezy
środowiskowej „Jedliński przegląd
twórczości artystycznej seniorów”,
która
odbyła się 14 listopada bieżącego
roku oraz na podsumowaniu działalności Stowarzyszenia Centrum
Młodzieży Arka w Radomiu i prezentacji Programów finansowanych
przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności takich jak Działaj
Lokalnie i Projektor. Nasz zespół
jako jeden z beneficjentów tegorocznej edycji konkursu Działaj Lokalnie VIII uświetnił spotkanie swoim
występem. Młodzież zaprezentowała się w repertuarze ludowym
wykonując pieśni i tańce. Cieszymy
się, występ naszego zespołu został
nagrodzony gromkimi brawami,
a Przewodniczący Rady Dyrektorów
Andrew Nagolski podczas swojego
wystąpienia pogratulował udanego
występu.
Justyna Salak

edycjach konkursu.
26 listopada odbyło się wręczenie
nagród w konkursie organizowanym
przez Szkolny Klub Fotograficzny
KADR pt: „Piękno mojej małej ojczyzny”. Celem konkursu było wykonanie fotografii przedstawiającej piękne
miejsca w okolicy zamieszkania. I
miejsce zdobyła Julia Czajka z kl. Ia
, II miejsce - Aleksandra Sumińska
z kl. Ia , III miejsce - Mateusz Majchrzak z kl. IIIa .
Jest nam miło poinformować,
że uczennica klasy I naszej szkoły
Natalia Kowalska zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym pt. „ I
KUDŁATE, I ŁACIATE…”. Konkurs
został zorganizowany przez filię nr
16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Radomiu z okazji Światowego Dnia
Zwierząt. Celem konkursu jest propagowanie przyjaźni między dziećmi
a zwierzętami oraz rozwijanie zdolności plastycznych. Goście, zgromadzeni na uroczystości wręczenia
nagród, obejrzeli krótki spektakl pt.
„Bajka o szczęściu” przygotowany
przez lokalną grupę teatralną „Nastolatki z F – szesnastki”. W konkursie
zostało nagrodzonych 15 z pośród
368 nadesłanych prac z całego
powiatu radomskiego. Gratulujemy
Natalce i życzymy wielu sukcesów.
Dla najmłodszych
„Gdy jemy witaminki – to mamy
uśmiechnięte minki” – tak przekonywali uczniów klas 0- V bohaterowie
przedstawienia" Pimpuś Sadełko w

Krainie Witaminek", które odbyło
się
w naszej szkole 31 października. Aktorzy ze Studia „Magik” w
Białymstoku zaprezentowali historię
Pimpusia , który uwielbiał słodycze.
Pewnego dnia znalazł się w Krainie
Witaminek, gdzie do zmiany nawyków żywieniowych przekonywała
go urocza Witaminka C. Dzięki niej
i zaangażowaniu widzów główny
bohater zaczął regularnie ćwiczyć,
myć zęby i zdrowo się odżywiać.
Wszyscy uczniowie mieli okazję
przypomnieć sobie, jak ważna jest
higiena osobista i zdrowy tryb życia.
26 listopada obchodziliśmy w
naszej szkole Światowy Dzień Pluszowego Misia. Uroczystość zorganizowała p. Bogusława Rozborska z
uczniami z klasy II. Adresatami byli
uczniowie najmłodszych klas. Głównym celem popularyzacji w naszej
szkole tego święta była chęć ucieczki
od agresji i przypomnienie najważniejszych wartości jakimi są dzieciństwo, przyjaźń, miłość, ciepło. Z
nimi kojarzymy właśnie Pluszowego
Misia - zawsze wiernego i oddanego
przyjaciela z dzieciństwa. W tym
dniu dzieciom towarzyszyły pluszowe misie przyniesione z domu. Po
występie klasy II i odśpiewaniu piosenek przez wychowanków oddziału
przedszkolnego nastąpiło wręczenie
nagród w konkursie plastycznym
„Mój przyjaciel miś”. Wpłynęło bardzo wiele prac. Wszyscy uczniowie
biorący udział w konkursie zostali

nagrodzeni. Nagrody ufundowało
Stowarzyszenie „Czas na zmiany”, za
co serdecznie dziękujemy!
Tuż przed Mikołajkami gościliśmy pomocnika św. Mikołaja - elfa ,
który przybył do nas z Teatru Iluzji w
Krakowie. Wprowadził on wszystkie
dzieci w niesamowity świat magii.
7 października br. uczniowie
naszego gimnazjum uczestniczyli w
Międzygminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej, które
odbyły się w Jedlińsku. Drużyna
dziewcząt w składzie: Paulina Bednarczyk, Wiola Marszałek, Matylda
Trzewińska, Monika Bolek, Joanna
Puk, Paulina Wójcik, Aleksandra
Zawadzka, Klaudia Zawadzka, Karolina Tranowska , Natalia Wojciechowska zajęła III miejsce. To samo
miejsce zdobyli również chłopcy :
Albert Słomka, Maciej Chojnacki,
Arkadiusz Ofiara, Paweł Grabusiński, Krystian Kozak, Artur Kociński,
Kamil Chojnacki, Dominik Świątkowski, Konrad Kowalczyk, Sylwester Kowalczyk .
W dniu 10.11.2014 odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej z okazji
Dnia Niepodległości. Na hali sportowej we Wsoli naszą szkołę drużyny dziewcząt i chłopców. Chłopcy
w składzie: Czarek Pomarański,
Jakub Murawski, Maciej Sumiński,
Klaudiusz Galiński, Adrian Słomka
i Hubert Zegarek po wyrównanej
walce zajęli III miejsce, przegrywając
złoto jedynie różnicą bramek. Dziew-

Zespół ,,Jedlińskie raczki”.

ZSP w Wierzchowinach
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października 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Radomiu odbyło się podsumowanie III
edycji konkursu fotograficznego „Mój
Powiat w obiektywie . Nasze gimnazjum reprezentowało 10 uczniów .
Każdy uczestnik w swojej fotografii
starał się ukazać przyrodnicze i krajobrazowe walory naszej okolicy.
W kategorii gimnazjalistów drugie
miejsce zajęła Monika Bolek z kl.IIa.
W nagrodę otrzymała ufundowany
przez starostę Mirosława Ślifirczyka
talon o wartości 500 złotych do wykorzystania w sklepach ze sprzętem
RTV, AUDIO, FOTO oraz sportowym. Uczennicy gratulujemy odniesionego sukcesu oraz zachęcamy do
rozwijania swojej pasji .
Wśród laureatów XIX Gminnego
Konkursu Recytatorskiego w Jedlińsku znaleźli się uczniowie Zespołu
Szkół Publicznych w Wierzchowinach
, przedstawiciele dwóch kategorii wiekowych: klas 0 - III szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. Nagrody
za zajęcie III miejsca otrzymały:
Magdalena Piwowarczyk z klasy III
szkoły podstawowej oraz Weronika
Bednarczyk z klasy IB gimnazjum.
Wyróżnione zostały: Ilona Murawska
z oddziału przedszkolnego, Natalia
Kowalska z klasy I, a także Aleksandra
Sumińska - uczennica klasy IA gimnazjum. Zwyciężczyniom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych
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częta w składzie: Kinga Rychel, Oliwia Boryczka, Wiktoria Puk, Wiktoria Matysiak, Wiktoria Rotuska, Martyna Majak zdobyły brązowy medal.
By tradycji stało się zadość, w
czwartek 4 grudnia 2014 w naszej

szkole odbył się VII Mikołajkowy
Turniej Piłki Nożnej dla uczniów
klas IV – VI szkoły podstawowej.
Zarówno w kategorii dziewcząt, jak i
chłopców zwyciężyły drużyny reprezentowane przez uczniów klasy V.

Statuetki dla najlepszych strzelców
turnieju powędrowały do Izabeli Sułkowskiejz klasy VI i Dawida Rojka z
klasy V. W rolę sędziów i organizatorów wcielili się nauczyciele wychowania fizycznego: Małgorzata Koper-

ska i Paweł Kokosza. Dzięki pomocy
Rady Rodziców wszyscy uczniowie
zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Dziękujemy za udział
i gratulujemy zwycięzcom.
Małgorzata Zegarek

W tym roku szkolnym zbieramy, by
pomóc 5 - letniej Martynie z Wielogóry, której ciężka choroba uniemożliwia uczęszczanie do szkoły. Zadaniem
każdej klasy jest zbieranie plastikowych nakrętek, które będą systematycznie odbierane i ważone. Klasa,
która uzyska najlepszy wynik zostanie
nagrodzona przez dyrekcję szkoły
oraz otrzyma tytuł „NAKRĘTKI
ROKU”. Akcja potrwa do końca maja
2015r.
Śniadanie daje moc! Wszystkim
nam zależy, aby dzieci były zdrowe
i miały energię do nauki i zabawy.
Dlatego w ramach programu edukacyjnego „Śniadanie daje moc” 14
listopada 2014 roku obchodziliśmy
„Dzień zdrowego śniadania”. Uczniowie dowiedzieli się, jak powinien
wyglądać najważniejszy, pierwszy
posiłek dnia oraz dlaczego jest tak
ważny dla ich zdrowia. Tego dnia uczniowie z klas 0-3 wraz z rodzicami i
nauczycielami zasiedli do wspólnego
śniadania obfitującego w zdrowe i
smaczne produkty. Na stołach nie brakowało: świeżego wyciskanego soku,
koktajli, mleka, warzyw, owoców.
Z okazji Dnia Niepodległości
zorganizowaliśmy już po raz trzeci
Halowy Turniej Piłki Nożnej.
Do turnieju przystąpiło pięć drużyn chłopców ze szkół: Jedlanka,
Bierwce, Wierzchowiny, Owadów,
Wsola oraz trzy drużyny dziewcząt
ze szkół: Wierzchowiny, Owadów i
Wsola. Zarówno chłopcy jak i dziewczęta rywalizowały systemem każdy z
każdym. Wśród chłopców I miejsce
przypadło gospodarzom - PSP Wsola,
II miejsce - PSP Jedlanka, III miejscePSP Wierzchowiny, IV miejsce- NSP
Owadów, V miejsce- PSP Bierwce. W
drużynie dziewcząt I miejsce zdobyła
-PSP Wsola, II miejsce- NSP Owadów, III miejsce - PSP Wierzchowiny.
Za trzy pierwsze miejsca ufundowano

puchary, a wszystkie szkoły otrzymały
piłki i dyplomy. W turnieju wyróżniono również najlepszego bramkarza, którym okazał się C. Michałek,
a najlepszą wśród bramkarek została
A. Jędrusik. Królem i królową strzelców na koncie których zanotowano
po 8 goli zostali: K. Prokopowicz i K.
Konopik. Cała czwórka została nagrodzona piłkami. Wszyscy uczestnicy
otrzymali napoje i słodkości. Rywalizacja przebiegała w duchu fair-play.
Już szesnaście lat bawimy się z
Mikołajem na Turnieju Tenisa Stołowego organizowanym przez ZSP im.
W. Gombrowicza wspólnie z ULKS
Wsola. XVI Mikołajkowy Turniej
Tenisa Stołowego rozgrywany był w
dniach 5 - 6 grudnia 2014 r. w 14 kategoriach wiekowych w którym wzięło
udział 158 uczestników. Uroczystego
otwarcia dokonał sam Św. Mikołaj,
w którego postać wcielił się dyrektor
szkoły Paweł Stępnikowski, obdarowując wszystkich cukierkami. W najstarszej kategorii występowali rodzice,
którzy licznie przyszli na poranne
zmagania przy stole tenisowym.
6 grudnia 2014 r. w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu odbył się Turniej Mikołajkowy
w piłce Koszykowej Rocznik 2004 i
Młodsi . Drużyna ,,Skrzaty Wsola”
reprezentowała naszą szkołę. Były
sportowe emocje, gracze Rosy Radom,
którzy chętnie rozdawali autografy
i pozowali do wspólnych zdjęć. Nie
obyło się również bez nagród. Wszyscy bardzo dobrze się bawili.
Sukcesy naszych wychowanków
Maciej Gryz kl. Vb – II etap w
Matematycznym Konkursie Przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora
Oświaty
Aleksandra Gozdur kl. IIIb PG –
- wyróżnienie w XI Prezentacjach
Recytatorskich poświęconych Tadeuszowi Różewiczowi w kategorii Poezja
Śpiewana organizowanym przez Dom
Kultury IDALIN w Radomiu;
- III miejsce w III edycji Powiatowego
Konkursu Fotograficznego „Mój
powiat w obiektywie”;
- wyróżnienie w Regionalnym Przeglądzie Piosenki Polskiej w Radomiu
organizowanym przez Parlament
Młodzieży Miasta Radomia ;
Bartłomiej Młynarski kl. IIa PG –
II miejsce w XXV Konkursie Literackim CZY CZYTANIA TO STRATA
CZASU? organizowanym przez Młodzieżową Akademię Kultury
mgr Paweł Stępnikowski

ZSP we Wsoli

Dzięki Panu Markowi Balowi
właścicielowi firmy Kratki.pl oraz
Fundacji "Kotkratkowy" 52 dzieci z
18 rodzin otrzymało pomoc finansową na zakup podręczników i przyborów szkolnych. Miło jest widzieć
uśmiechnięte dzieci chętnie przychodzące do szkoły, dumne ze swoich nowych plecaków, kolorowych
książek i zeszytów, nowych ubrań i
butów.
Pomoc dla dzieci i wielodzietnych
rodzin z naszej szkoły przyjęliśmy
także od Radomskiego Banku Żywności. Dzięki staraniom W. Sulisza
Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju
i Promocji Wsi Wsola do szkoły
dotarły owoce i warzywa. Tą formą
pomocy objęliśmy 33 rodziny.
30 września br. gościliśmy w naszej
szkole Pana prof. Mariusza Jędrzejko
- dyrektora naukowego Centrum
Profilaktyki Społecznej. Podczas warsztatów zatytułowanych: "Multimedia
i rozwój nastolatków" licznie zgromadzeni nauczyciele ZSP we Wsoli oraz
rodzice, poznali nowe fakty, dotyczące
wspomagania edukacji komputerem
oraz zostali uwrażliwieni na zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z komputera przez dzieci. Pan
Profesor uczył o tym, jak modelować
relacje dziecko - komputer, czego
dziecko nie powinno robić w sieci.
Wyjaśniał dodatkowo, dlaczego dzieci
nie powinny pić napojów energetycznych. Pokazał, jak ważne jest wychowanie do mądrej miłości rodzicielskiej. Nalegał, aby w życiu rodzinnym
stawiać jasne granice wychowankom.
Po tym szkoleniu, z pewnością łatwiej
nam będzie właściwie wspomagać
proces wychowawczy każdego ucznia.
10 listopada br. w naszej szkole
odbyła się uroczysta akademia z okazji
96. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Program artystyczny
zawierał trzy scenki historyczne.
Pierwsza rozgrywała się w czasach
powstania kościuszkowskiego. Scenerię dworu szlacheckiego dopełniła
kłótnia szlachcica Sarmaty – broniącego przestarzałego ustroju politycznego i jego syna – ucznia Szkoły
Rycerskiej, postulującego idee nowoczesnego patriotyzmu. Scena druga,
dla której tłem była wiejska chata,
również pokazała pokoleniową odrębność ojca i syna. Syn w I wojnie światowej upatrywał niespotykaną dotąd
możliwość odzyskania suwerenności
państwa polskiego. Ojciec, pamiętający ofiary powstania styczniowego,
ganił jednak zapał młodzieńca i
ostrzegał przed tym wielkim kataklizmem. Pokaz zamyka rozmowa
dwojga młodych ludzi siedzących
przed Dębem Wolności w Radomiu.
Przypomnieli oni regionalne wydarzenia, które doprowadziły Radom
do odzyskania niepodległości już
2 listopada 1918 roku.
Zwykle w porze wieczorowej i nocnej budynek ZSP we Wsoli spowija
mrok, rozjaśniony jedynie lampą przy
drzwiach wejściowych. Z 24 na 25
października szkoła rozbrzmiewała
gwarem wesołych rozmów, śmie-

chów i pisków, a to za sprawą kl. VI
a, która gościła tej nocy w podwojach
biblioteki z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
Imprezę nazwaną „Niesamowitą
Nocą w Bibliotece” przygotowały
panie bibliotekarki, a jej celem była
m. in. integracja grupy w nietypowej
sytuacji, zachęcenie do czytelnictwa
poprzez poznanie fragmentów lektury
„Szatan z VII klasy”i porównanie ich z
adaptacją filmową oraz dobra zabawa
uczniów podczas gier grupowych. To
była niezapomniana noc.
Nie bądź pewny, że masz czas…
Tę bardzo ważną myśl z wiersza Jana
Twardowskiego przypomnieli członkowie koła polonistyczno – teatralnego w listopadowy dzień. Wszyscy
uczniowie ZSP mogli obejrzeć wzruszającą prezentację przygotowaną
przez p. W. Nastulę, przypominającą
niezapomniane przeboje takich artystów jak Cz. Niemen, E. Geppert, T.
Woźniak, M. Grechuta, M. Rodowicz,
G. Markowski z zespołem „Perfect”,
zespół „Dżem”. Piosenki nawiązywały do tematyki przemijania, pobudzały do refleksji nad sobą i swoim
życiem, sugerowały wartości, które
warto ocalić od zapomnienia. Najwięcej wzruszeń, jak się później okazało,
dostarczyły niezwykłe sceny z teatru cieni, które ukazywały całe życie
człowieka, począwszy od narodzin
do śmierci, w sposób wyciskający łzy
z oczu. Nie brakło w prezentacji tych,
którzy odeszli w 2014 roku, a byli
znanymi i lubianymi ludźmi. Poprzez
dźwięki dobrej muzyki nostalgicznie
i ciepło przewijały się strofy równie
znakomitych liryków L. Staffa, K. I.
Gałczyńskiego, ks. J. Twardowskiego
i innych poetów. Można było usłyszeć
fragmenty „Tryptyku Rzymskiego”,
„Misterium Paschalne” Jana Pawła
II, a także oratorium „Tu es Petrus”.
Recytatorzy – uczniowie klasy VIa
przygotowani przez p. M. Kalinowską,
opiekunkę koła polonistyczno - teatralnego, deklamując wśród płonących świec, stworzyli niepowtarzalny
nastrój, któremu ulegali nie tylko
nauczyciele, ale też bardzo hałaśliwi
na co dzień uczniowie. Przytoczono
też wiele ciekawych aforyzmów, dotyczących starzenia się, biegu życia i
nieuchronności śmierci. Podsumowaniem tego refleksyjnego dnia stała
się wieczornica z udziałem rodziców
w kameralnej scenerii i przy słodkim
poczęstunku.
Po raz kolejny rozpoczęliśmy akcję
zbierania plastikowych nakrętek.
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ilip Wójcik dziewiąty na świecie w kartingowej rywalizacji,
gimnazjum z Jedlińska w czołówce szkół Mazowsza
w XVI MIMS, świetna runda jesienna seniorów GKS Jedlińsk
i Strażaka Wielogóra, udany start siatkarzy w lidze amatorskiej,
Tomasz Malinowski blisko Korony Maratonów, Olimpiady
Specjalne po raz dziesiąty we Wsoli.

Mechanik Krzysztof Krawczyk udziela Filipowi ostatnich rad przed startem.

W światowej czołówce
Udany sezon ma za sobą Filip
Wójcik. Uczeń ZSP we Wsoli
wystąpił w finale światowym
Rok Cup. Na torze South Garda
Karting w Lonato we Włoszech
Filip spisywał się znakomicie. W
kategorii Junior Rok w biegach
eliminacjach zajmował czołowe
lokaty, a w ostatniej turze okazał się najlepszy. W półfinale
imprezy reprezentant teamu
Jastrzębski Racing, uległ jedynie innemu Polakowi Michałowi Kasiborskiemu awansując
do ścisłego finału. W nim, po
kolizji z jednym z rywali, uplasował się ostatecznie na 9. miejscu. Chociaż w finale młodemu
kierowcy zabrakło szczęścia, to,
zdaniem fachowców, może on
śmiało rywalizować ze światową
czołówką. Być może, udowodni
to już w przyszłym sezonie.
Dodajmy, że w rozgrywanej kilkanaście dni wcześniej, na tym
samym torze we Włoszech, finałowej rundzie „Pucharu Jesieni”
Wójcik zajął znakomite drugie
miejsce. Na krajowym podwórku
zawodnik MotoKlub Radom
w większości startów plasował
się w czołówce, mając niejednokrotnie problemy ze sprzętem.

W kończącej sezon XVI rundzie
na torze „Poznań” okazał się najlepszy zdobywając tym samym
„Puchar Jesieni”. W całorocznej
końcowej klasyfikacji kategorii
Junior Rok Wójcik zajął 5. lokatę
w Polsce.
Kolejny rok w gronie najlepszych
W październiku w Siedlcach
odbyło się podsumowanie XVI
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Siedlce - Radom
2013/2014. Kolejny sukces zanotowało Publiczne Gimnazjum
w Jedlińsku zajmując czwarte
miejsce. Do podium zabrakło
niewiele. Zwyciężyło PG 1 z
Piaseczna przed PG 8 Radom
i PG 4 z Pruszkowa. W tych placówkach funkcjonują oddziały
sportowe, głównie ze specjalizacją pływania, a także piłki nożnej
i lekkiej atletyki. Za gimnazjum
z Jedlińska wiele szkół zajmujących czołowe lokaty w przeszłości, min. szkoły z oddziałami
sportowymi nr 21 i 35 z Warszawy, nr 1 i 8 z Płocka nr 1 i 6
z Siedlec. Warto przypomnieć, że
gimnazjaliści z Jedlińska zdobyli
w igrzyskach w bieżącym roku
7 medali - drużynowo: 4 złote
dziewcząt w sztafecie przełajowej, biegach drużynowych, lek-

Filip Wójcik (pierwszy z lewej) na podium we włoskim Lonato.
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kiej atletyce, sztafecie 4x100m
i brązowy chłopców w biegach
drużynowych oraz indywidualnie: srebrne dziewcząt w biegu
na dystansie 400 m i pchnięciu
kulą. Ukoronowaniem udanego
sezonu było zdobycie złotego
medalu przez sztafetę przełajową
dziewcząt w finale krajowym
gimnazjady w Łodzi. Gdyby do
punktacji igrzysk mazowieckich
można było doliczyć brązowy
medal drużyny dziewcząt w finale
krajowej gimnazjady w strzelectwie, uczniowie z Jedlińska sięgnęliby po prymat na Mazowszu.
Niestety, w regulaminie MIMS
na liście igrzyskowych dyscyplin
nie ma strzelectwa sportowego.
W gronie 284. sklasyfikowanych gimnazjów symboliczne
punkty zdobyły także gimnazja
we Wsoli i Wierzchowinach. W
kategorii podstawówek szkoły z
Jedlińska i Wsoli zajęły dalsze
miejsca. Należy jednak wyjaśnić,
że punkty do klasyfikacji igrzysk
zdobyły wyłącznie te placówki
(zarówno wśród gimnazjów jak
i podstawówek), które wprowadziły swoich reprezentantów do
finałów wojewódzkich. Reasumując, w eliminacjach igrzysk
brało udział prawie trzykrotnie więcej szkół z Mazowsza
niż zostało sklasyfikowanych w

kiem Błędów i Zodiakiem Sucha.
Ta druga porażka była bardziej
przykra bowiem poniesiona na
własnym obiekcie. Szczególnie
udana była końcówka rundy, w
której GKS wygrywał bardzo
wysoko z rywalami: 7:2 w Jastrzębiu, 6:0 z Ruszkovią Borkowice,
2:1 z Mogielanką w Mogielnicy
i w ostatniej rundzie rozgromił
9:1 KS Błotnica, z którym zawsze
toczył zacięte boje. W tym ostatnim meczu hattrika ustrzelił Krystian Jabłoński, którego dołożył
do wcześniej strzelonych trzech
bramek. Najlepszą skutecznością wykazał się jednak Tomasz
Janiszewski, który 21 razy trafiał
do siatki rywali. Piłkarze wszystkich formacji wpisywali się na
listę strzelców. Obrońcy Sławomirowi Molendzie i pomocnikowi Karolowi Żakowi sztuka
ta udawała się aż czterokrotnie. Stosunek bramkowy GKS:
49 goli zdobytych i 16 straconych. Lepszym bilansem mogą
pochwalić się piłkarze drugiego
w tabeli GTKKF Grójec, którzy
zdobyli tę samą ilość punktów co
Jedlińsk. O pierwszym miejscu
naszego zespołu zadecydował
wynik bezpośredniego spotkania, które GKS rozstrzygnął na
swoją korzyść 2:1. Rewanżowa
runda zapowiada się niezwykle

Krystian Kilar (3 z prawej) w gronie przedstawicieli najlepszych
gimnazjów w klasyfikacji generalnej XVI MIMS.

końcowej punktacji. Rozpoczęła
się kolejna XVII edycja Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. Z przeprowadzonych
do końca tego roku eliminacji
niższego szczebla do eliminacji
międzypowiatowych (poziom
dawnego województwa radomskiego) zakwalifikował się komplet czterech sztafet przełajowych
ze szkół w Jedlińsku oraz dwa
zespoły unihokeja gimnazjum w
Jedlińsku.
W fotelu lidera
Piłkarze GKS Jedlińsk zostali
mistrzem rundy jesiennej w
swojej grupie w rozgrywkach
Klasy A. Od początku rozgrywek zespół był liderem przez
kilka kolejek, później plasował
się w czołówce tabeli, by ostatecznie, na koniec rundy, sięgnąć
po palmę pierwszeństwa. W 13.
rozegranych meczach jedlińszczanie wygrali dziesięciokrotnie, raz zremisowali 1:1 z LKS
Potworów i dwukrotnie schodzili z boiska pokonani z takim
samym wynikiem 1:2 z Sadowni-

ciekawie. Kwestia awansu rozstrzygnie się między zespołami z
Grójca, Jedlińska i Suchej. Swoje
„trzy grosze” może wtrącić ekipa
z Błędowa. Dla GKS może to być
rywalizacja trudniejsza bowiem
mecze z bezpośrednimi rywalami do awansu stoczy na ich
boiskach. Ale jeśli sztab szkoleniowy, w składzie którego są:
Piotr Witkowski, Piotr Górski
i Roman Małek, przygotuje drużynę dobrze w przerwie zimowej,
to o końcowy efekt kibice zespołu
z Jedlińska powinni być spokojni.
Beniaminek „w czubie”
Występujący w roli beniaminka w rozgrywkach A Klasy
w grupie I futboliści Strażaka
Wielogóra sprawili dużą niespodziankę plasując się po rundzie jesiennej na trzecim miejscu. Gromadząc 25 pkt. ustępują jedynie Skaryszewiance 33
pkt. i Zamłyniu Radom 28 pkt.
W dwunastu konfrontacjach
wygrali 8 spotkań, zremisowali
w Jastrzębiej 3:3, przegrali 0:2 w
Skaryszewie i 2:6 z Zamłyniem w

SPORT

Zespół Decoru Jedlińsk. W górnym rządzie od lewej: Michał Kwiatkowski, Rafał Kalenik, Kamil Wrona, Hubert Grygiel, Mateusz Kwiatkowski.
W dolnym rzędzie od lewej: Kamil Struzik, Bartłomiej Gędaj,
Wojciech Wikło, Grzegorz Surma. Brak na zdjęciu: Łukasza Swęda
i Krzysztofa Soji.

Radomiu. Szczególnie dotkliwa i
niespodziewana była klęska 0:6 na
własnym boisku z Chojniakiem
Wieniawa. Bilans bramkowy 37
goli strzelonych i 31 straconych.
Podopieczni Marka Zakrzewskiego najsłabiej prezentują się w
formacji obronnej, bowiem ilość
straconych bramek jest jedną z
większych w stawce rywalizujących w grupie zespołów. Nawet
w zwycięskich potyczkach Strażak tracił po 3 gole, a zatem jest
co poprawiać. Usunięcie mankamentów w grze defensywnej,
być może, pozwoli na osiąganie
jeszcze lepszych wyników. Murowanym faworytem do awansu
jest Skaryszewianka, ale o drugie
miejsce warto powalczyć z Zamłyniem. Niezależnie od wyników na wiosnę, występy naszego
beniaminka w jesiennej rundzie
oceniamy na duży plus.
Udane „ pierwsze koty…”
Zakończyły się tegoroczne
rozgrywki w amatorskiej lidze
siatkarzy, której organizatorem
jest Radomskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej. Startujące w niej drużyny
podzielone są na dwie ligi.
W pierwszej lidze zespoły walczą
o tytuł mistrza ligi amatorskiej.
Premią za wygranie drugiej ligi
jest awans do ligi wyższej. Siatkarze z Jedlińska, występujący
pod szyldem Decor, zaprezentowali się bardzo dobrze w swoim
pierwszym starcie. W rozgrywkach drugiej ligi z udziałem 8
drużyn zajęli 3. miejsce, ustępując jedynie ekipom ECP Radom
i Olimpu Skaryszew. W gronie
najskuteczniejszych
zawodników ligi znalazł się Michał
Kwiatkowski. Następny sezon
zaczynie się na przełomie lutego
i marca. Ekipa Decoru chce
powalczyć o awans do pierwszej
ligi, wzmacniając się nowymi
graczami: Wojciechem Jakubowskim, Wojciechem Kozińskim i Jakubem Cymbałą. Warto
dodać, że w wielu zespołach, w
obu ligach występują byli wyczynowcy, m.in. siatkarze Czarnych

Radom z reprezentantem Polski
i obecnym trenerem Robertem
Pryglem na czele.
Po Koronę przez Jedlankę

Tomasz Malinowski wygrał
w Jedlance w swojej kategorii
wiekowej.

X Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych – Wsola 2014.

dodać, że tym nietuzinkowym
osiągnięciem może pochwalić
się, będący mieszkańcem naszej
gminy, Dariusz Dujka.
Gościli całe Mazowsze
Zespół Szkół Publicznych we
Wsoli był gospodarzem X Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych
– Wsola 2014. Turniej, którego
głównym organizatorem jest Sekcja Tęcza II przy ZS Specjalnych
Nr 2 w Radomiu od lat cieszy się
dużą popularnością. W bieżącym roku wzięło udział prawie
stu uczestników z 19. ośrodków
z terenu Mazowsza. Rywalizowano aż w 26. grupach. Specyfika sprawnego przeprowadzenia
turnieju wymagała wiele wysiłku,
ale od lat organizatorzy wywiązywali się perfekcyjnie ze swoich
obowiązków. Roli sędziów głównych podejmowali się działacze
ULKS Wsola: Marzena Okruta
– Dupla i Jan Dupla. Ich praca
wspierana była przez liczną
grupę wolontariuszy, trenerów
i opiekunów zawodników. Zdaniem wszystkich uczestników
za rok, po raz kolejny, chętnie
zagrają we Wsoli.
Dziewczyna w kimonie
Spory sukces zanotowała
uczennica Gimnazjum w Jedlińsku Klaudia Deleska. Reprezentuje barwy radomskiego
klubu karate Dragon Fight Club
prowadzonego przez Łukasza
Guzika. Na Międzynarodowym
Turnieju Karate Kyokushin w
Chełmie w konkurencji kumite
w kategorii młodziczek +50 kg
Klaudia stanęła na najniższym
stopniu podium. Wygrywając

trzy walki dopiero w czwartej
zmuszona była uznać wyższość
swojej przeciwniczki. Pojedynek
z późniejszą triumfatorką był
bardzo wyrównany, a o zwycięstwie zadecydowała dogrywka.
W walce o 3. miejsce pewnie
zwyciężyła zawodniczkę gospodarzy turnieju. Dla Klaudii był to
drugi znaczący start w imprezie
o tak wysokiej randze. W zawodach, w których brało udział 190
zawodników z 29 klubów z Polski, Ukrainy, Austrii oraz Litwy
wszystkie walki stoczyła z reprezentantkami Polski.
Trampkarze GKS wiceliderem
Niezłą „jesień” zaliczyły piłkarskie grupy młodzieżowe. Najlepiej zaprezentowali się trampkarze GKS Jedlińsk (rocznik 2001),
którzy zajęli drugie miejsce
w I lidze okręgowej ROZPN,
ustępując jedynie Radomiakowi.
Sześciopunktowa strata do radomian to niewiele, ale przeskoczyć faworytów do awansu do
ligi mazowieckiej będzie trudno.
W I lidze okręgowej ROZPN
występują także młodzicy (rocznik 2003) i juniorzy (rocznik
1998) GKS Jedlińsk. Obie drużyny plasują się na siódmych
miejscach w ośmiozespołowych grupach. W II lidze okręgowej ROZPN grają młodzicy
młodsi (rocznik 2002) Strażaka Wielogóra, którzy zajmują drugie miejsce ze sporą
stratą do Powały Taczów. Ich
młodsi koledzy sklasyfikowani
są na czwartym miejscu w swojej grupie orlików młodszych
(rocznik 2004).
Krystian Kilar

„Biegaj Jedlanko” – pod taką
nazwą Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Mieszkańców Wsi Jedlanka „Perspektywy” zorganizowało po raz pierwszy biegi przełajowe. W gronie specjalnych
gości pojawił się Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia „Biegiem Radom”, który ukończył
aż 103 maratony i z całą pewnością wystartuje w kolejnych.
W zawodach w Jedlance wzięło
udział ponad 120 osób, a w biegu
głównym wystartowało prawie
60 biegaczy. Wśród nich Tomasz
Malinowski z Jedlanki, który
start w imprezie potraktował treningowo przed czekającym go
maratonem na wiosnę 2015 roku
w Dębnie. Tomasz Malinowski w bieżącym roku ukończył
już cztery biegi maratońskie: we
Wrocławiu, Krakowie, Warszawie
i Poznaniu. Udziałem w maratonie w Dębnie zakończy cykl zdobywania tzw. Korony Maratonów
Polskich. To szczególne wyróżnienie jest przyznawane w formie
medalu za ukończenie w ciągu 24
miesięcy wyżej wymienionych
maratonów. Osoba wyróżniona
zostaje umieszczona na honorowej liście Zdobywców Korony
Maratonów Polskich. Warto Klaudia Deleska na podium w Chełmie ( pierwsza z prawej),
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Przewodnicząca Rady Gminy
Wójt Gminy Jedlińsk
Gminne Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej w Jedlińsku
ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW
NA

POWITANIE NOWEGO ROKU
ORAZ POKAZ FAJERWERKÓW

NA RYNKU W JEDLIŃSKU
31.12.2014 r.
ROZPOCZĘCIE IMPREZY GODZ. 23:00
W programie:
- pokaz fajerwerków,
- wspólna zabawa taneczna przy muzyce

Rada programowa:
Kamil Dziewierz - 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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