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Przekazujemy Państwu 
pierwszy w tym roku numer 
naszego kwartalnika. Znaj-
dziecie w nim jak zwykle sze-
reg informacji o wydarzeniach 
odbywających się w naszej 
gminie, inwestycjach, sporcie, 
informacje z życia szkół, czy 
komunikaty dla rolników. 

Zamieszczamy także, kilka 
przydatnych informacji dla 
obywateli Ukrainy ucieka-
jących z ogarniętego wojną 
kraju. W tym miejscu chciał-
bym serdecznie podziękować 
wszystkim tym osobom, które 
zaangażowały się w pomoc 
uchodźcom, przyjmując ich do 
swoich domów, przekazując 
potrzebne dary, czy też w inny 
sposób je wspierając.

W zakresie inwestycji nato-
miast, rozpoczęliśmy postę-
powania przetargowe na kilka 
zadań. Największymi z nich 
są: budowa II etapu kanali-

zacji Wsola – Wielogóra, któ-
rej koszt wyniesie 7,5 mln 
zł oraz budowa hydroforni  
w Wielogórze za ponad 1 mln 
zł. Niedawno zostały pod-
pisane umowy na wymianę 
oświetlenia ulicznego na 
LED, która opiewa na ponad 
700 tys. zł oraz na dostawę 
nowego autobusu szkolnego 
za 1 mln zł. W tym roku czeka 
nas także m.in. budowa drogi 
w Piastowie za prawie 1,4 
mln zł. Inwestycja ta została 
dofinansowana z rządowego 
Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 w kwocie 700 tys. 
zł. Otrzymaliśmy również 
środki z budżetu państwa na 
rozbudowę oczyszczalni ście-
ków i kanalizacji sanitarnej 
– ponad 5 mln zł oraz na prze-
budowę sieci wodociągowej  
w Jedlińsku – ponad 1 mln zł. 

Na koniec chciałbym zwrócić 
uwagę na szczególnie ważny 

temat. Ponownie ogromnym 
problemem stały się pożary 
łąk i nieużytków. Są one wiel-
kim zagrożeniem dla budyn-
ków, lasów, zwierząt, ale także 
dla zdrowia i życia ludzkiego. 
Angażują one także sprzęt 
ratowniczy i strażaków, któ-
rzy mogliby być w tym czasie 
potrzebny w innym miejscu. 
Dlatego apeluję do wszystkich 
Państwa o szczególną ostroż-
ność oraz o bezwzględne 

powstrzymanie się od wypala-
nia traw i nieużytków w swo-
ich gospodarstwach.

Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych życzę 
wszystkim zdrowia, pogody 
ducha oraz spokoju. Niech 
Zmartwychwstały Pan będzie 
źródłem głębokiej radości, 
nadziei i pokoju.

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

Pomoc dla obywateli Ukrainy w Powiecie Radomskim
Допомога громадянам України в Радомському повіті

48 380 30 51  |   48 380 30 52   I   48 380 30 53
533 864 998 – alarmowy numer komórkowy TYLKO W NAGŁYCH WYPADKACH

Nadanie numeru PESEL dla Ukraińców
Zadzwoń i umów się na wizytę w urzędzie: 48 32 13 126

Zeskanuj kod

Wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne należy składać w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku

48 32 13 127 

ОДНОРАЗОВА ПІЛЬГА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

www.powiatradomski.pl/blog/aktualnosci/pomoc-dla-obywateli-ukrainy/
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Inwestycje w gminie Jedlińsk w 2022 r.

Wymiana oświetlenia ulicznego na LED
W TRAKCIE REALIZACJI

Budowa hydroforni w Wielogórze
W TRAKCIE POSTęPOWANIA PRZETARGOWEGO

Budowa kanalizacji Wsola – Wielogóra – etap II
W TRAKCIE POSTęPOWANIA PRZETARGOWEGO

Wartość: 732.835,23 zł

Wartość: 1.300.000,00 zł

Wartość: 7.500.000,00 zł

Zakup autobusu szkolnego
W TRAKCIE REALIZACJI

Wartość: 1 080 678,00 zł

Zakup busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych
W TRAKCIE REALIZACJI

Budowa mostu w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej
ZAKOŃCZONO

Wartość: 395 163,00 zł

Wartość: 1.299.200,00  zł
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Jedliński Raczek dla Jana Marszałkiewicza

Wsparcie kultury fizycznej i sportu

Podczas tegorocznych kusaków, Kamil Dziewierz 
– wójt gminy Jedlińsk wręczył Statuetkę Honoro-

wą „Jedlińskiego Raczka” Janowi Marszałkiewiczowi  
z Jedlińska.

Trzy kluby sportowe z terenu gminy Jedlińsk 
otrzymały dotacje na realizację zadań z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Niemalże całe życie zwią-
zany z Jedlińskiem. Pracował w 
szkole w Jedlińsku jako nauczy-
ciel wychowania fizycznego, a 
potem był dyrektorem Zbiorczej 
Szkoły Gminnej w Jedlińsku. Po 
zakończeniu pracy w oświacie 
mocno zaangażowany w dzia-
łalność społeczną.

W okresie transformacji, trud-
nym czasie dla małych klubów 
sportowych w zakresie finan-
sowania podjął się roli prezesa 
Gminnego Klubu Sportowego 
w Jedlińsku, sekcji piłki nożnej,  
w której był nim 3 kadencje.

Zapalony kibic oraz działacz, 
zawsze chętny do pomocy, 
współpracy na rzecz sportu. 
Szczególnie w piłce nożnej oraz 

tenisie stołowym. Umiejętnie 
współpracował z działaczami 
samorządowymi oraz prywat-
nymi przedsiębiorcami, pozy-
skując pieniądze na działalność 
klubu.

Propagator szeroko rozu-
mianej aktywności fizycznej i 
rekreacji ruchowej, w której do 
niedawna jeszcze uczestniczył.

Podczas uroczystego wręcze-
nia statuetki obecni byli także: 
Łukasz Kurek – przewodniczący 
rady gminy Jedlińsk, Artur Stan-
dowicz – wicewojewoda mazo-
wiecki, Krzysztofem Kozera 
– wicestarosta radomski oraz 
Andrzej Pawluczyk – sekretarz 
gminy Jedlińsk.

Konkurs ofert na realizację 
tych zadań został ogłoszony 
w dwóch dyscyplinach sporto-
wych – piłka nożna i piłka siat-
kowa. W toku procedury kon-
kursowej zostały wyłonione 
trzy kluby, których oferty speł-
niały warunki konkursu – dwa  
w zakresie piłki nożnej i jeden  
w piłce siatkowej.

Ze stowarzyszeniami wybra-
nymi do prowadzenia zajęć 
sportowych wójt gminy podpi-
sał umowy udzielenia dotacji.

Zadania z zakresu piłki noż-
nej będą realizowały: GKS Dro-

gowiec Jedlińsk, w imieniu któ-
rego umowę podpisali prezes 
Zygmunt Kobylarczyk, wicepre-
zes Grzegorz Stępień i sekre-
tarz zarządu Łukasz Kurek; oraz 
LKS Strażak Wielogóra, który 
podczas podpisywania umowy 
reprezentowany był przez pre-
zesa Janusza Mazurka oraz 
wiceprezesa Zdzisława Gru-
dzieckiego. W dyscyplinie piłka 
siatkowa umowę podpisano  
z klubem SPS RADMOT Jedlińsk, 
reprezentowanym przez pre-
zesa Roberta Zaborowskiego  
i wiceprezesa Romana Wójcika.
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Wyróżnienie dla Leândro

Nowy autobus dla 
uczniów naszej gminy

Wymiana oświetlenia
na LED

5 stycznia 2022 r. wójt gminy Kamil Dziewierz oraz 
przewodniczący rady Łukasz Kurek spotkali się  

z Leândro Rossi Pereira, napastnikiem drużyny  
RKS Radomiak Radom.

W spotkaniu wziął udział 
również Mirosław Hernik – 
mieszkaniec naszej gminy  
i właściciel firmy MIRAX, dzięki 
któremu brazylijski piłkarz roz-
począł karierę w radomskim 
klubie, a obecnie jest jej czo-
łowym zawodnikiem. Podczas 
wizyty w Jedlińsku zaproszeni 
goście zostali uhonorowani 

przez wójta gminy dyplomem  
„Przyjazny Gminie”.

W czasie spotkania Leândro 
przekazał wójtowi nowo wydaną 
książkę pt. „LEO #legenda” oraz 
umówił się na wspólny trening  
z Akademią Piłkarską GKS Dro-
gowiec Jedlińsk, a także udział 
w meczu charytatywnym.

15 lutego 2022 r. Kamil Dziewierz– wójt gminy 
Jedlińsk przy kontrasygnacie Ilony Starzyń-

skiej – skarbnik gminy, podpisał umowę na dostawę  
autobusu szkolnego.

15 marca 2022 r. w Jedlińsku odbyło się podpisanie 
umowy na wymianę oświetlenia ulicznego na 

lampy LED, przy drodze wojewódzkiej nr 735 (dawna 
droga krajowa nr 7).

Umowa została podpisana  
z firmą MAN Truck & Bus Polska, 
którą reprezentowali Małgorzata 
Durda oraz Aleksander Pawlas. 
Nowy autobus zostanie dostar-
czony przez firmę MAN, która 
w przetargu zaoferowała cenę 
1.080.678 zł.

Na zakup autobusu gmina 
otrzymała dotację z Rządo-
wego Funduszu Polski Ład 
w wysokości 1.359.000 zł. 
Będzie to pojazd z 55. miej-
scami siedzącymi i zastąpi 
wysłużony już, 17-letni auto-
bus marki Karosa.

W podpisaniu umowy uczest-
niczyli: wójt Kamil Dziewierz i 
skarbnik Ilona Starzyńska, repre-
zentujący Gminę Jedlińsk oraz 
Stefan Tatarek – prezes zarządu 
firmy ELTAST Sp. z o.o., która 
jest wykonawcą inwestycji.

Wymiana oświetlenia na 
ledowe spowoduje obniżenie 
kosztów energii elektrycznej  
o blisko 50%.

Umowa opiewa na kwotę 
ponad 730 tys. zł, a koszt reali-
zacji inwestycji będzie pokryty z 
pierwszej transzy dotacji z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, która wynosiła ponad 
1,3 mln zł.

W ramach inwestycji zostanie 
wymienionych ponad 400 opraw 
oświetleniowych, kable zasila-
jące, a także urządzenia sterujące.

Mariusz Stępień 
w kadrze narodowej
Mariusz Stępień ze Wsoli, pilot Aeroklubu Radomskie-

go został powołany do Motoparalotniowej Kadry Na-
rodowej – Paramotor Team Poland – Reprezentacji Polski 
w Motoparalotniarstwie – na rok 2022.

Mariusz jest wielokrot-
nym uczestnikiem zawodów 
na szczeblu krajowym, jak 
również międzynarodowym. 
Jego ostatnim sukcesem było 
zdobycie tytułu Mistrza Pol-
ski Debiutantów w Motopa-

ralotniowych Mistrzostwach 
 Polski – Krosno 2021.

Powołanie do kadry narodo-
wej uzyskał na podstawie wyni-
ków sportowych osiągniętych  
w 2021 roku.
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Mieszkańcy gminy na meczu PlusLigi!

Perła Powiatu dla Gumisiowej Krainy

Ponad 300 osób z tereny gminy Jedlińsk obejrza-
ło „na żywo” mecz PlusLigi pomiędzy Cerrad Enea 

Czarni Radom a Jastrzębskim Węglem, który odbył się  
w niedzielę 27 marca, w hali Radomskiego  
Centrum Sportu w Radomiu.

Już po raz dziewiąty Starostwo Powiatowe w Radomiu 
zorganizowało Konkurs Gospodarczy Starosty 
Radomskiego „Perła Powiatu”.

Darmowe wejściówki na mecz 
przekazał Kamil Dziewierz – 
wójt gminy, w ramach partner-
stwa Gminy Jedlińsk z radom-
skim klubem.

Podczas meczu odbyła się kwe-
sta na rzecz naszego małego miesz-
kańca Antosia Siczka z Woli Gutow-
skiej, którego czeka skomplikowana 
operacja serca w Niemczech.

Więcej informacji na temat 
pomocy Antosiowi można zna-
leźć na fanpage na Facebooku 
„Podaruj Serduszko Antosiowi” 
oraz na stronie zbiórki siepo-
maga.pl/antos-siczek.

W sobotę,  18 marca 2022 r. 
odbyła się uroczysta gala, pod-
czas której Niepubliczne Przed-
szkole „Gumisiowa Kraina” 
Teresy Kalbarczyk z Jedlińska, 
zostało firmą roku 2021 w kate-
gorii „Firma Przyjazna Rodzi-
nie”, a nominacje w kategorii 
„Produkt Roku” otrzymały: Koło 

Gospodyń Wiejskich w Ludwi-
kowie za „Tematyczne Ozdoby 
Świąteczne” oraz Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Mokrosęku za 
„Roladę Ziemniaczaną”.

Wszystkim Laureatom i Nomi-
nowanym serdecznie gratulu-
jemy!
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Nielegalne wysypiska
W ostatnim czasie ujawniono szereg przypadków za-

śmiecania lasów, tym razem w Płaskowie.

Proceder ten nie maleje mimo, 
iż gmina zapewnia mieszkańcom 
stały odbiór odpadów komunal-
nych, organizuje zbiórki u źródła 
odpadów wielkogabarytowych, 
a także istnieje możliwość 
dowozu do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów w Jedlińsku 
przy ul. Ogrodowej 51A wielu 
odpadów problemowych.

Prosimy właścicieli działek 
leśnych (a także pól, nieużytków 
przylegających do lasów) o jak 
najczęstszy dozór tych terenów 
oraz wszystkich, którym zależy 
na czystym i zdrowym środowi-
sku o informowanie tut. urzędu 
i Policji o sprawcach zanieczysz-
czenia terenu. Pozwoli to zapo-
biec powiększaniu się obszarów 
zanieczyszczonych i tworzeniu 
się tzw. „dzikich wysypisk”.

Pamiętajmy, iż zgodnie  

z ustawą o odpadach w przy-
padku niewykrycia sprawców 
odpowiedzialność za usunięcie 
odpadów i koszty z tym zwią-
zane przechodzą na właściciela 
nieruchomości.

Tylko wspólne działania 
służb ochrony środowiska, 
Policji i mieszkańców mogą 
doprowadzić do ograniczenia 
tego procederu.

Jako przykład bezmyślnego 
i karygodnego zanieczysz-
czania lasów prezentujemy 
zdjęcia z lasu w m. Płasków; 
zostały wyrzucone znaczne 
ilości odpadów budowlanych z 
rozbiórek typu styropian, papa, 
płyty azbestowe, opakowania 
po materiałach budowlanych, 
elementy konstrukcyjne drew-
niane, metalowe i z tworzyw 
sztucznych.

Nowy sprzęt 
dla OSP
30 grudnia 2021 r. w sali konferencyjnej urzędu 

gminy, na ręce druhów ochotniczych straży 
pożarnych ze Wsoli oraz Nowych Zawad 

został przekazany sprzęt ratowniczy.

Nowe wyposażenie zostało 
zakupione przy wsparciu finan-
sowym Urzędu Marszałkow-
skiego w wysokości 47.220 
zł. Całkowity koszt zakupu 
to 77.440 zł.

W przekazaniu uczestniczyli 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk, Rafał Rajkowski – 
wicemarszałek województwa 
mazowieckiego oraz delegacje  
jednostek OSP.
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Otwarcie stołówki w Jedlińsku
11 lutego 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie 

wyremontowanej stołówki i kuchni w Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku.

Inwestycja została przepro-
wadzona w 2021 r. i polegała 
na generalnym remoncie kuchni, 
która nie przechodziła moderni-
zacji od początku swojego ist-
nienia, czyli przez 40 lat.

Remont został zrealizowany 
dzięki pozyskanemu przez 
Kamila Dziewierza – wójta gminy 
Jedlińsk dofinansowaniu z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w wysokości 2 mln 
zł. Cała inwestycja kosztowała 
ponad 2,3 mln zł.

Uroczystego poświęcenia 
dokonał ks. proboszcz Grze-
gorz Wójcik, a w otwarciu wzięli 
udział m.in.: Marlena Maląg – 
minister rodziny i polityki spo-
łecznej, Minister Marek Suski, 
posłowie na Sejm: Anna Kwie-
cień, Agnieszka Górska, Andrzej 
Kosztowniak, wicewojewoda 
mazowiecki Sylwester Dąbrow-
ski, Aurelia Michałowska – Mazo-
wiecki Kurator Oświaty, Walde-
mar Trelka – starosta radomski, 
przewodniczący rady gminy 
Łukasz Kurek wraz z radnymi, 
Ryszard Stompór – inspektor 
nadzoru, Robert Białkowski – 
komendant Komisariatu Policji w 
Jedlińsku oraz dyrektorzy i kie-
rownicy jednostek podległych 
gminy Jedlińsk.
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„Kiedy śmieci”?
7 lutego 2022 roku została uruchomiona aplikacja 

dotycząca harmonogramu wywozu odpadów w gmi-
nie Jedlińsk „Kiedy śmieci”.

Aby skorzystać z aplikacji należy ją pobrać na urządze-
nie mobilne np. telefon. Można tego dokonać w Sklepie 
Play lub AppStore wpisując „Kiedy Śmieci” (Kosz na zie-
lonym tle).

Po zainstalowaniu i uruchomieniu wprowadzamy woje-
wództwo, powiat, gminę i wybieramy miejsce odbioru, 
które nas interesuje (miejscowość). Po określeniu miejsca 
odbioru odpadów należy ustawić kiedy chcemy otrzymy-
wać powiadomienia (godzinę i ilość dni przed planowanym  
odbiorem odpadów).

Aplikacja mobilna „Kiedy śmieci” posiada kilka funkcji, ale 
jedno główne zadanie – poinformować o zbliżającym się 
odbiorze odpadów. W aplikacji dostępne są również zasady 
prawidłowej segregacji oraz słownik odpadów. Dostępne 
są również dane PSZOK oraz dodatkowe informacje  
z dotyczące gospodarki odpadami.

Aplikacja jest bezpieczna i nie wymaga od użytkownika 
podawania jakichkolwiek danych osobowych. 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt 
telefoniczny pod nr 48 32 13 098.

Nowe stroje dla dzieci ze Strażaka Wielogóra 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
uchwalony!

W dniu 7 kwietnia 2022 
r., podczas treningu, 

dzieci ze Strażaka Wielogó-
ra otrzymały stroje sporto-
we ufundowane przez Wój-
ta Gminy Jedlińsk.

Dla terenów kilku sołectw obiętych oddziaływaniem 
wiatrakami został opracowany na zlecenie Urzędu 
Gminy Jedlińsk miejscowy plan.

Stroje wręczyli: wójt Gminy 
Jedlińsk - Kamil Dziewierz, 
sekretarz gminy - Andrzej 
Pawluczyk, dyrektor Zespołu 
S z k o l n o - P r z e d s z k o l n e g o 
we Wsoli, gdzie odbywają 
się zajęcia - Dorota Dobosz,  
a rolę gospodarza pełnił radny 
Rady Gminy w Jedlińsku, a jedno-
cześnie prezes Strażaka - Janusz 
Mazurek oraz rodzice i dziad-
kowie młodych zawodników  
klubu z Wielogóry. 

Miejscowy Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego został 
ogłoszony w dzienniku urzędo-
wym województwa Mazowiec-
kiego, od czwartku 24 marca 
2022 r. wszedł w życie i od tego 

czasu Urząd Gminy w Jedlińsku 
wydaje wypisy i wyrysy. 

Ponad 95% planu zostało 
uchwalone, pozostała część to 
tereny zalewowe.
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Dziękuję wszystkim 
krwiodawcom, którzy oddają 
krew podczas zbiórek orga-
nizowanych w Jedlińsku. 
Od początku 2022 r.  
pozyskano ponad
 14 litrów krwi.

Kolejna zbiórka odbędzie się 
30 kwietnia 2022 r. 
na Rynku w Jedlińsku. 
Serdecznie zapraszam!

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk

   Z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy zosta-

ły zwołane na 23 grud-
nia 2021 r., 27 stycznia 
i 14 lutego 2022 r. Rada 
Gminy podjęła uchwały  
w sprawie:
23 grudnia 2021 r.:
• zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Jedlińsk
• planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, ustalenia maksy-
malnej kwoty dofinansowania 
opłat oraz formy i specjalności 
kształcenia, na które dofinanso-
wanie jest przyznawane na rok 
2022 w szkołach i przedszko-
lach prowadzonych przez Gminę 
Jedlińsk
• przystąpienia do sporządzenia 
studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Jedlińsk
• przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ul. 
Warszawska na terenie miejsco-
wości Jedlińsk
• wyrażenia zgody na zawar-
cie kolejnej umowy dzierżawy i 
odstąpienia od przetargowego 
trybu jej zawarcia
• uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
na rok 2022
• Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2021–2027
• wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2021 rok
• sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Jedlińsk na 
lata 2022–2027
• sprawie uchwały budżetowej 
na 2022 rok

27 stycznia 2022 r.:
• miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
gminy Jedlińsk obejmującego 
obszar w obrębie części miej-
scowości Bierwiecka Wola, Janki, 
Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, 
Płasków, Piaseczno
• określenia kryteriów w postę-
powaniu rekrutacyjnym do 
przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w publicznych szko-
łach podstawowych oraz do 
klasy I publicznych szkół podsta-
wowych prowadzonych przez 
Gminę Jedlińsk, przyznania 
liczby punktów każdemu kryte-
rium oraz określenia dokumen-
tów niezbędnych do potwier-
dzenia tych kryteriów
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2022–2027
• wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2022 rok
• ustalenia zasad przyznawa-
nia i wysokości diet dla rad-
nych i przewodniczących orga-
nów wykonawczych jednostek 

pomocniczych Gminy Jedlińsk 
– sołtysów
• przyjęcia regulaminu dostar-
czania wody i odprowadza-
nia ścieków na terenie gminy 
Jedlińsk
• przedłużenia terminu roz-
patrzenia skargi na dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w 
Bierwcach
• wystąpienia z wnioskiem do 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji za pośrednic-
twem Wojewody Mazowiec-
kiego o zmianę rodzaju urzędo-
wej nazwy miejscowości Budki 
Wierzchowskie

14 lutego 2022 r.:
• wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2022 rok
• ustalenia wysokości ekwiwa-
lentu pieniężnego dla straża-
ków ratowników Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy 
Jedlińsk uczestniczących w dzia-
łaniach ratowniczych, akcjach 
ratowniczych, szkoleniach lub 
ćwiczeniach pożarniczych orga-
nizowanych przez Państwową 
Straż Pożarną lub gminę
30 marca 2022 r.:
• rozpatrzenia skargi na Wójta 
Gminy Jedlińsk
• rozpatrzenia skargi na dzia-
łalność Dyrektora Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Bierwcach

• przekazania petycji z dnia 14 
lutego 2022 r. organowi właści-
wemu
• przekazania petycji z dnia 3 
marca 2022 r. organowi właści-
wemu
• powołania Komisji Inwentary-
zacyjnej mienia komunalnego
• przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt
• wystąpienia z wnioskiem do 
Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego o 
zniesienie urzędowej nazwy 
miejscowości Wołowe Góry
• upoważnienia Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jedlińsku do zała-
twiania indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicz-
nej dotyczących świadczenia 
pieniężnego za zapewnienie 
zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy
• przystąpienia Gminy Jedlińsk 
do realizacji Programu „Asystent 
osobisty osoby niepełnospraw-
nej” – edycja 2022 realizowa-
nego ze środków Funduszu Soli-
darnościowego
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2022–2027
• wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na rok 2022

Łukasz Kurek
 Przewodniczący 

Rady Gminy
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26 stycznia, wójt gminy Kamil Dziewierz otrzymał z 
rąk Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP w Radomiu, Druha Pawła Tuzinka, pamiątkowy gra-
wer z podziękowaniami za zaangażowanie, pomoc oraz 
wsparcie zadań podnoszących poprawę bezpieczeństwa 
dla mieszkańców gminy Jedlińsk i powiatu radomskiego.

W niedzielę, 9 stycznia 2022 r. w kościele w Jedliń-
sku odbyła się uroczysta promocja nowo wyda-
nego albumu „Kościół Parafialny w Jedlińsku”.

Podziękowania 
od Zarządu OSP

„Kościół Parafialny w Jedlińsku”

Znajdziemy w nim informacje 
o historii, architekturze i współ-
czesności naszego kościoła  
a wszystko zilustrowane pięk-
nymi zdjęciami.

Autorką publikacji jest Bożena 
Cieślak, która od 1996 roku 

mieszka w Jedlińsku. Wielo-
letni nauczyciel plastyki i wice-
dyrektor w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. T. Kościuszki  
w Jedlińsku. 

Album można nabyć w parafii 
w Jedlińsku.
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3 grudnia 2021 r. odbył się 
spektakl pt. „Zimowa afera – 
Ktoś porwał Renifera”, pre-
zentowany przez krakowski 
teatr „Maska”.

Spektakl był realizowany 

w ramach cyklu „Moc Biblio-
tek”. Najmłodsi ucznio-
wie szkół z terenu gminy 
Jedlińsk mogli poznać przy-
godny baśniowego renifera  
i innych stworów.

  Warto przeczytać!
„Kościół parafialny w Jedlińsku” – Bożena Cieślak
Ilustrowany album poświęcony świątyni parafialnej w Jedlińsku. Książka zawiera informacje o historii i 
architekturze kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Andrzeja.

„Jedz mądrze” – Marzena Pałasz
Poradnik pokazuje, jak dzięki odpowiednim nawykom żywieniowym i aktywności fizycznej zadbać o zdrowie, 
wzmocnić kondycję, modelować sylwetkę i poprawić samopoczucie.

„Czas tajemnic” – Marzena Rogalska
Pasjonująca opowieść o dorastającej młodej dziewczynie, ale także o świecie, który bezpowrotnie przemi-
nął, pełna historycznych smaczków z dobrze rozwiniętym wątkiem obyczajowym.

„U malucha na talerzu” – Marta Jas-Baran
Książka zawiera najważniejsze informacje na temat żywienia niemowląt w poszczególnych miesiącach 
życia. Przepisy na pyszne dania pozwolą przygotować urozmaicone posiłki dla każdego malucha.
 

„Małe licho i babskie licho” – Marta Kisiel
To czwarta już książka z serii o aniołku w bamboszkach i jego małym jasnowłosym człowieku. Te książki, 
mimo że przeznaczone są dla młodszych czytelników, wśród dorosłych wywołują równie dużo emocji.

„Wielkie dziedzictwo Polaków”– Teresa Kowalik, Przemysław Słowiński
Kolejny tom monumentalnego dzieła poświęconego wkładowi Polaków do światowego dziedzictwa kul-
tury, nauki i ducha. Muzycy, kompozytorzy i malarze, których dzieła biją rekordy na aukcjach. Poeci i pisa-
rze. Nobliści i noblistki. Aktorzy, śpiewacy, tancerze i reżyserzy i wiele innych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku
ul. Warecka 4
26-660 Jedlińsk
tel. 48 32 13 881
e-mail: gbpjedlinsk@wp.pl
www.biblioteka.jedlinsk.pl

GODZINY PRACY
poniedziałek:  7:30-18:00

wtorek-czwartek: 7:30-15:30
piątek:   7:30-14:00

Teatr Maska
w bibliotece
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„Retrospekcje. Powiat Radomski”
Wystawa „Retrospekcje. Powiat Radomski” znaj-

dująca się na ogrodzeniu przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Jedlińsku, od strony ul. Wareckiej i ul. św. 
Wojciecha, powstała w oparciu o dawne zdjęcia z lat 60. 
i 70. XX stulecia. 

Jest to zbiór z kolekcji 
Honorowego Obywatela Mia-
sta i Gminy Iłża Jana Czarnec-
kiego. Dzięki nim widzimy jak 
zmieniała się przez lata Iłża 
i okolice, wsie i miasteczka 
powiatu radomskiego. Eks-
pozycja będzie dostępna 

przez miesiąc, w plenerze. 
Opiekunem galerii plenero-
wej będzie obok PIK biblio-
teka w Jedlińsku. 

Zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców do  
zwiedzania.

WYPRAWKI CZYTELNICZE 
JUŻ DOSTęPNE W BIBLIOTECE!
Zapraszamy wszystkie dzieci z roczników 2015–2018 do 

udziału w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki 
człowiek”, której organizatorem jest Instytut Książki.
Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie 

do biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę 
Czytelniczą na dobry czytelniczy start.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MAŁYCH 
CZYTELNIKÓW DO BIBLIOTEKI!
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Podsumowanie konkursu wielkanocnego

W tegorocznej edycji konkursu 
obowiązywały dwa tematy: 
palma i pisanka na jajku. Na kon-
kurs wpłynęło 96 prac z 5 placó-
wek oświatowych i 2 kół gospo-
dyń wiejskich. Jury w osobach 
Elżbieta Raczkowska główny 
specjalista d/s plastyki w Resur-
sie Obywatelskiej w Radomiu 
oraz Anna Malinowska kierownik 
działu kulturalnego z Gminnego 
Centrum Kultury w Jedlińsku 
miało niezwykle trudne zadanie. 
Niemniej jednak, jury przy ocenie 
prac kierowało się założeniami 
regulaminu tj. popularyzacją 
tradycji wielkanocnych naszego 
regionu. Tym samym oceniając 
najwyżej, te prace które w naj-
bardziej możliwy sposób nawią-
zywały do tradycji i nie były 
wykonane w klimatach współ-
czesnych. Wysoko premiowane 
były również te prace, w których 
elementy zostały wykonane 
ręcznie, a kolorystyka w nich 
użyta była charakterystyczna 
dla Świąt Wielkanocnych. 
Nagrody ufundowała Gminna 
Komisja do spraw Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, 
a wręczył je sekretarz gminy 
 Andrzej Pawluczyk.

Oto wyniki  tegorocznego 
konkursu.

Kategoria I ( przedszkola i 
klasy 0 )- nagrody : Alicja Bartnik 
-ZSP w Jedlińsku, Kewin Górka- 
PSP w Wierzchowinach, Emilia 
Romanowska- PSP w Starych 
Zawadach, Wojciech Wieteska- 
ZSP we Wsoli, Oliwier Krzemiń-
ski- ZSP w Jedlińsku, Filip War-
choł- ZSP w Jedlińsku ,Wyróż-
nienia: Antoni Ścipień -PSP w 
Wierzchowinach, Gabriela Wal-
czak-ZSP w Jedlińsku, Roksana 
Górka-PSP w Wierzchowinach.

Kategoria II klasy I-III - 
nagrody: Jarosław Kacperczyk
-PSP w Wierzchowinach, Wikto-
ria Kośla-PSP w Jedlance, Lena 
Komorowska, Hanna Gut-PSP w 
Wierzchowinach, Alicja Król-ZSP 
w Jedlińsku, Filip Popiel-PSP w 
Starych Zawadach, Wyróżnienia:  
Maja Drobiecka-PSP w Wierz-
chowinach, , Karolina Simlat-PSP 
w Jedlance, Mikołaj Wziątek-PSP 
w Starych Zawadach, Gabriel 
Bujała ,Wojciech Kiepiela -ZSP  
w Jedlińsku.

Kategoria III , klasy IV-V - 
nagrody: Nataniel  Jończyk, 
Kacper Puk, Alicja Romanow-
ska-PSP w Starych Zawadach, 
Joanna Pośnik-ZSP w Jedlińsku, 
Wyróżnienia: Natalia Bartnik
-PSP w Wierzchowinach, Alicja 
Warchoł-ZSP w Jedlińsku, Maja 

Rdzanek-PSP w Jedlance,
 Kategoria IV, klasy VII-VIII 

- nagrody :Patrycja Marszałek- 
PSP w Wierzchowinach, Wiktor 
Świniarski-PSP w Starych Zawa-
dach, Kacper  Żabicki- PSP w 
Jedlance.

Kategoria V dzieci wraz z 
rodzicami- nagrody: Antonina 
Bartnik-PSP w Wierzchowinach, 
Marcel  Ignacy Bujała, Katarzyna 
Gruszka, Dawid Dobosz, Kac-
per Kwiatek-ZSP w Jedlińsku, 
Oskar Kalita-ZSP w Jedlińsku, 
Franciszek Walerczak-ZSP w 
Jedlińsku, Wyróżnienia: Szymon 
Karaś, Laura Grabowska, Wiktor 
Morawski – ZSP w Jedlińsku.

Kategoria dorośli -nagrody  
otrzymali: KGW w Ludwikowie  i 
KGW Centrum Zgoda  z Bierwiec-
kiej  Woli 

Ponadto jury i organizato-
rzy zachęcają do wspólnych 

rodzinnych prac artystycznych 
utrwalających więzi między-
pokoleniowe. Ze wszystkich 
prac, które wpłynęły na konkurs 
została przygotowana wystawa. 
Ponadto od 13 lat prace z kon-
kursu przeznaczane są na 
doroczny wielkanocny kiermasz 
organizowany przez instytucję. 
W tym roku środki pozyskane 
ze sprzedaży prac zostaną prze-
znaczone na leczenie małego 
mieszkańca naszej gminy Anto-
sia  Siczka z Woli Gutowskiej 

Organizatorzy dziękują 
wszystkim uczestnikom za 
udział w konkursie i składają 
wyrazy uznania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
DO ZWIEDZANIA WYSTAWY 
POKONKURSOWEJ, POŁĄCZO-
NEJ Z KIERMASZEM 

 Agnieszka Gryzek 

4 marca w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fi-
zycznej w Jedlińsku, odbyło się wręczenie nagród 

w corocznym konkursie plastycznym ,,Symbol Świąt  
Wielkanocnych”.

W ostatnim czasie w placówkach 
Gminnego Centrum Kultury doszło do 
aktów wandalizmu. Wiadomość ta jest 
podwójnie smutna, gdyż uszkodzeń 
mienia dokonali nasi mieszkańcy. Więk-
szość sprawców, którzy dokonali tych 
zniszczeń została już ujęta przez miej-
scową policję. Za co składamy  naszym 
policjantom serdeczne podziękowa-

nia. Sprawcy poza zwrotem kosztów 
naprawy mienia wykonali lub będą 
wykonywać na rzecz naszej społeczno-
ści prace społeczne. Zwracamy się rów-
nież z serdeczną prośbą do naszych, 
mieszkańców, abyście Państwo reago-
wali na wszelkie akty niewłaściwego 
użytkowania naszego wspólnego mie-
nia. Bowiem place zabaw, budynki, 

ogrodzenia, iluminacje mają  służyć 
nam wszystkim. Proszę wykażmy się 
postawą obywatelską, zapraszamy do 
współpracy, a nasza gmina na tym na 
pewno tylko skorzysta. 

Jeszcze raz składam na ręce Komen-
danta Posterunku Policji w Jedlińsku 
podziękowania za zaangażowanie  
i pomoc. 
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Quest rowerowy prowadzi 
śladami wybitnych postaci zwią-
zanych z naszą gminą takich 
jak: Witold Gombrowicz, ks. Jan 
Kloczkowski, bp. Karol Wincenty 
Saryusz Skórkowski, płk Dionizy 
Czachowski, biskupi Andrzej i 

Stanisław Załuscy, bp Piotr Gołę-
biowski. Trasa questu wynosi 
28 km, czas trwania około 3,5 
godziny. Rozpoczyna się on od 
Muzeum Witolda Gombrowi-
cza we Wsoli, do którego obec-
nie można dojechać niedawno 

wybudowaną ścieżką rowerową 
od strony Jedlińska. Aby wziąć 
udział w zabawie należy pobrać 
ulotkę z questem z Gminnego 
Centrum Kultury w Jedlińsku, ul. 
Krótkiej 1, lub ze strony insty-
tucji www.gckjedlinsk.pl. Rymo-
wane wskazówki prowadzą nas 
po trasie questu od punku do 
punktu, podpowiadają na co 
należy zwrócić uwagę w trakcie 
przejażdżki rowerem po tere-
nie. Następnie w ulotce należy 

uzupełnić brakujące słowa. Na 
tych, którzy rozwiążą wszyst-
kie zagadki, czeka nagroda  
w postaci tajemniczego hasła. 
Ponadto quest niebawem zosta-
nie uzupełniony o rys histo-
ryczny poszczególnych miejsc, 
z którymi jest on związany,  
a informacje te będą dostępne 
na stronie Gminnego Centrum 
Kultury w Jedlińsku.

Kinga Kalbarczyk

Wielkanocne warsztaty
Od kilku lat  Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycz-

nej w Jedlińsku organizuje warsztaty w wielkanoc-
nym klimacie. W tym roku odbyły się one 2 kwietnia.

Wzięło w nich udział 22 
najmłodszych mieszkańców 
gminy. Niezbędne materiały do 
przygotowania ozdób wielka-
nocnych zapewnił organizator.  
W trakcie spotkania poszła w ruch 
maszyna do szycia, igły, nitki, 
kolorowe materiały, wstążki  
i wyobraźnia uczestników 
warsztatów, którzy pod okiem 
pań z Gminnego Centrum Kul-
tury wykonywali krok po kroku 
swoją niepowtarzalną dekora-
cje. Musieli się oni wykazać dużą 
cierpliwością i wiarą we własne 

siły. Zajęcia bowiem wyma-
gały od nich m.in. sprawności 
manualnej. Ponadto pozwoliły 
nabyć uczestnikom także nowe 
umiejętności np. krojenia, wyci-
nania fastrygowania materiału.  
W trakcie warsztatów dzieci  
i młodzież uszyły zajączki lub 
kurki. Tym samym ozdoby wła-
snoręcznie wykonane pod-
czas warsztatów będą stano-
wiły niepowtarzalny element  
dekoracyjny domu. 

Agnieszka Gryzek

Akcja Zima 2022
W czasie ferii zimowych, placówki GCKiKF zapewniły 

dzieciom i młodzieży zorganizowane zajęcia w ra-
mach Akcji Zima 2022. Uczestnicy mogli wziąć udział  
w wielu zajęciach manualnych, ruchowych, kulinarnych, 
jak również w konkursach. Niewątpliwie jednak naj-
większą atrakcją były wyjazdy feryjne.

Mandoria koło Łodzi, gdzie na 
uczestników czekało mnóstwo 
atrakcji. Dzieci spędziły czas, 
który przepełniony był radością, 
ale nie zabrakło też adrenaliny. 
Bowiem korzystanie z niektó-
rych urządzeń wymagało wiele 
odwagi.

Uczestnicy zajęć podczas 
kolejnego wyjazdu odwiedzili 
Tricoramę w Radomiu, gdzie 
mieli okazję poznać magię iluzji. 
Tricorama jest doskonałym miej-
scem do zdobywania wiedzy 
poprzez zabawę. To była świetna 
przygoda z fizyką, optyką i mate-
matyką, a działanie wszystkich 
iluzji zostało wyjaśnione. Każdy 
mógł się dowiedzieć np. jak 
działa siatka dyfrakcyjna, czym 
są odbicia pozorne, dlaczego 

obrazy anamorficzne oszukują 
nasz mózg. Oprócz wizyty w Tri-
coramie dzieci w tym dniu obej-
rzały film „Sing 2”, w kinie Helios.

Podczas trzeciego wyjazdu 
feryjnego dzieci odwiedziły Dom 
Kultury w Kozienicach. Tam miały 
okazję obejrzeć film pt. „Skarb 
Mikołajka”, a także zwiedzały 
wystawy czasowe. Kolejnym 
punktem tego wyjazdu były Kró-
lewskie Źródła, gdzie uczestnicy 
dotarli zaprzęgami konnymi. Tam 
w pięknych okolicznościach przy-
rody mieli okazję spacerować po 
ścieżkach edukacyjnych. Pobyt 
w Królewskich Źródłach zakoń-
czył się pieczeniem kiełbasek  
przy ognisku.

Podczas każdego wyjazdu 
dzieci otrzymały poczęstunek 

w formie zestawu z McDo-
nalds’a, który został ufundo-
wany przez Gminną Komisję 
ds. Rozwiazywania Problemów  
Alkoholowych.

Wszyscy uczestnicy zajęć, któ-
rzy odwiedzili nasze placówki 

i wzięli udział w proponowa-
nych im zajęciach, niewątpliwie 
miło i pożytecznie spędzili czas 
w gronie rówieśników, bawiąc 
się, ucząc i zdobywając nowe 
doświadczenia.

Anna Malinowska

„Najznamienitsi Ziemi Jedlińskiej”
Dużymi krokami zbliża się sezon rowerowy, dlatego 

też Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w 
Jedlińsku zachęca do zwiedzania ziemi jedlińskiej za po-
średnictwem questu. W ubiegłym roku został on opraco-
wany w ramach projektu grantowego z LGD „Razem dla 
Radomki” z programu operacyjnego PROW. 
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„Co za jazda” do Jedlińska
10 kwietnia 2022 r. 

odbyła się pierwsza  
w tym roku akcja Radia  
Rekord „Co za jazda”.

Trasa liczyła 42 km i rozpoczęła 
się na Rynku w Radomiu. Następ-
nie uczestnicy imprezy przeje-
chali do Starego Kiełbowa na 
krótki postój i odpoczynek. Finał 
akcji odbył się w Jedlińsku na 
Rynku. Podczas wyprawy odbyły 
się konkursy na temat wiedzy z 
zakresu bezpieczeństwa o ruchu 
drogowym, pierwszej pomocy 
medycznej, a także z wiedzy na 
temat Powiatu Radomskiego.

W ramach imprezy odbył się 
również kiermasz charytatywny, 
z którego dochód został przezna-
czony na operację 8-miesięcz-
nego Antosia Siczka, mieszkańca 
gminy Jedlińsk.

W imprezie wzięło udział ponad 
200 uczestników, w tym Kamil 
Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk, 
który objął ją swoim patronatem.

Partnerami akcji były m.in.: 
Gmina Jedlińsk oraz Gminne Cen-
trum Kultury i Kultury Fizycznej  
w Jedlińsku.
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•  Ścięcie Śmierci  •  Ścięcie Śmierci  • Ścięcie Śmierci  •

Tradycyjnie w godzinach połu-
dniowych na Rynku miało miejsce 
przekazanie władzy postaciom 
widowiska, przez urzędującego 
Wójta Gminy. Od tego momentu 
można było oglądać na ulicach 
Jedlińska barwne postaci, na przy-
kład: diabły, rybaków, cyganki, 
krakowianki, baby, chłopów, poli-
cjantów. Na scenie natomiast, 
prezentowały się zespoły i kapele 
ludowe. W tym roku wystąpiły: 
Bierwiecka Biesiada, Wólczanki, 
Czerwone Korale, Czerwona Jarzę-
bina i kapela Henryka Giedyka oraz 
Ludwiczanki i kapela Urbańczyków. 
Po zakończeniu prezentacji kapeli i 
zespołów, wójt gminy Kamil Dzie-
wierz wręczył Statuetkę Honorową 
„Jedlińskiego Raczka” Janowi Mar-
szałkiewiczowi, który przez całe 
życie związany był z Jedlińskiem. 

Po wręczeniu statuetki, na 
scenie miało miejsce powitanie 
wszystkich zaproszonych gości. W 
tym dniu obecni byli w Jedlińsku: 
Artur Standowicz – wicewojewoda 
mazowiecki, Krzysztof Kozera – 
wicestarosta radomski, Teodozja 
Bień – wiceprzewodnicząca rady 
powiatu radomskiego wraz z rad-
nymi powiatu, Agnieszka Pasek 
– kierownik Biura Powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, Monika Pachniew-
ska – kierownik Placówki Terenowej 
KRUS w Radomiu, Wojciech Nalber-
ski – dyrektor Delegatury w Rado-
miu Kuratorium Oświaty w Warsza-
wie. Obecni byli również: przewod-
niczący rady gminy Łukasz Kurek 
wraz z radnymi, sekretarz gminy 
Andrzej Pawluczyk, dyrektorzy i 
kierownicy instytucji i placówek 
z terenu gminy, a także księża 
pracujący w parafiach na terenie  
gminy Jedlińsk.

Około godziny 15:40 przy 
budynku OSP został uformowany 
korowód składający się z postaci 
widowiska, który w asyście Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 
Jedlińsk, przemaszerował na 
Rynek, gdzie zgromadzona publicz-
ność oczekiwała na rozpoczęcie 
unikalnego widowiska – Ścięcie 
Śmierci. W wyniku wielu wygłoszo-
nych mów oskarżających śmierć o 
największe zbrodnie, zapadł wyrok 
skazujący ją na ścięcie. Wyrok 

ten został wykonany przez Kata. 
Następnie Śmierć została włożona 
na drabiniasty wóz i zawieziona 
przed plebanię, do miejscowego 
proboszcza, celem uzyskania 
zgody na pochówek.

Jedlińskie Zapusty wraz z wido-
wiskiem Ścięcie Śmierci to nie-
zwykłe wydarzenie kultywowane 
w Jedlińsku od ponad 150 lat w 
niezmienionej formie. Jest ono 
istotnym elementem dziedzic-
twa kulturowego naszego kraju. 
Corocznie do Jedlińska przybywa 
wielu miłośników kultury ludowej, 
wśród których są dziennikarze, 
etnografowie, historycy, a także 
ludzie, którzy cenią przedsięwzię-
cia kulturalne nawiązujące do tra-
dycji. W bieżącym roku wydarze-
nie zapustowe w Jedlińsku odby-
wało się pod patronatem honoro-
wym Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, 
Starosty Radomskiego, a także 
ministra Marka Suskiego, poseł na 
Sejm Anny Kwiecień oraz posła 
do Parlamentu Europejskiego 
Zbigniewa Kuźmiuka. Ponadto 
Jedlińskie Zapusty wraz z wido-
wiskiem Ścięcie Śmierci uzyskały 
patronaty medialne lokalnych  
i ogólnokrajowych rozgłośni 
radiowych, gazet oraz portali 
informacyjnych.

W bieżącym roku na realizację 
wydarzenia uzyskano dofinan-
sowanie z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, w 
ramach projektu pt. „Widowisko 
Plenerowe Ścięcie Śmierci – Śla-
dami naszej tradycji zapustowej”, 
z priorytetu Kultura Ludowa i 
Tradycyjna, jak również ze środ-
ków Starostwa Powiatowego 
 w Radomiu.

GCKIKF składa podziękowania 
sponsorom: Piekarni Expuch oraz 
firmie Mała Masarnia Krzysztofa 
Czapli. Podziękowania kierujemy 
także do odtwórców ról w wido-
wisku i wszystkich uczestników 
widowiska, gdyż dzięki zaanga-
żowaniu społeczności lokalnej 
tradycja jest ciągle żywa i może 
być przekazywana kolejnym 
pokoleniom.

Anna Malinowska

1 marca 2022 roku, w tzw. kusy wtorek, w Jedlińsku miały 
miejsce obchody związane z zakończeniem karnawału. 

Było to wydarzenie skierowane do lokalnej społeczności 
oraz przybyłych gości.
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Nowy sprzęt dla pacjentów
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Jedlińsku zakupił nowe specjalistyczne urządzenia.
Pierwszym z nich jest 

nowoczesny ultasonograf 
Voluson S8 BT18. USG to 
najpopularniejsze, nowocze-
sne i bezbólowe badanie, 
które umożliwia uzyskanie 
obrazu narządów oraz tkanek 
pacjenta. Urządzenie zaku-
pione z myślą o pacjentkach 
ginekologiczno-położniczych.

Voluson S8 BT 18 to 
wysoka pewność diagno-
styczna. Funkcje zoptymalizo-
wane pod kątem konkretnych 
specjalizacji. Najnowocze-
śniejsza technologia. Voluson 
S8 to wysoce zaawansowany 
system wykorzystujący inno-
wacyjne rozwiązania z seg-
mentu premium w celu umoż-
liwienia szybkiego i skutecz-
nego wykonywania zarówno 
rutynowych badań USG, jak i 
zaawansowanej, szczegóło-
wej diagnostyki na najwyż-
szym poziomie.

Stacjonarny aparat ultra-
sonograficzny z kolorowym 
Dopplerem Voluson S8 T 
BT18 przeznaczony do badań 
położniczo-ginekologicznych 
z najnowszym oprogramowa-
niem.

Charakteryzuje się:
• Niewielką waga i kompak-

towymi rozmiarami
• Wysokiej jakości monito-

rem LCD o przekątną 23”
• 4 portami głowic
• Automatyczną optymali-

zacją obrazu 2D, PWD (AO)
• Obrazowaniem prze-

strzennym wielopłaszczyzno-
wym 3D

• Obrazowaniem 4D w cza-
sie rzeczywistym

Przegląd systemu
Zastosowania aplika-

cyjne wraz z pakietami 
obliczeniowymi:

• Położnicze
• Ginekologiczne
• Brzuszne
• Małe narządy
• Naczyniowe
• Pediatryczne
• Kardiologiczne
• Urologiczne
• Układ mięśniowo-szkiele-

towy
Standardowe właściwo-

ści systemu:
• Tryby 3D/4D
• Tryb obrazowania pano-

ramicznego XTD dostępne na 
wszystkich głowicach

• Obliczenia dla ciąży mno-
giej

• Pakiet pomiarów położni-
czych wraz z automatyczną 
detekcją i pomiarami biome-
trycznymi BPD, HC, AC, FL, HL 
SONOBIOMETRY z możliwo-
ścią ustawienia sekwencji

• Pełny pakiet kalkulacji 
położniczych, krzywe wzro-
stu płodu na siatkach centy-
lowych, wykresy przepływów 
mózgowych i pępowinowych. 
Funkcja dostępna w raporcie 
z badania jak również pod-
czas badania

• Oprogramowanie gineko-
logiczno-onkologiczne

• Algorytm ułatwiający 
ocenę ryzyka występowa-
nia zmian nowotworowych  
u pacjentek ginekologicz-
nych według zaleceń norm 
towarzystwa IOTA (LR2,  
simple rules).

Dla pacjentów rehabilita-
cji zakupiliśmy urządzenie – 
Kolumnę do treningu funk-
cjonalnego Lojer Pulley.

Jest to kolumna do ćwiczeń 
do terapii i treningu medycz-

nego, wraz z szerokim wybo-
rem akcesoriów. Kolumna 
Lojer Pulley jest jednym z naj-
bardziej zróżnicowanych pro-
duktów do treningu medycz-
nego i rehabilitacji. Kolumna 
wykorzystywana jest w fizjo-
terapii oraz innych formach 
terapii, do treningu i wzmoc-
nienia różnych części ciała 
oraz całego ciała. Kolumna 
pozwala na precyzyjne wyko-
rzystanie oporu przy użyciu 
optymalnego ciężaru obciąż-
ników i niewielkim przyroście 
obciążenia. W zależności od 

rodzaju ćwiczenia kolumna 
może być użyta do popra-
wienia krążenia, koordynacji, 
wytrzymałości i siły. Celem 
tej wszechstronności jest 
umożliwienie terapeucie 
dostosowania odpowiedniej 
dawki ćwiczeń do pacjenta, 
w celu odbudowy funkcjonal-
ności krążenia, koordynacji, 
wytrzymałości czy siły sys-
temu kostno-mięśniowego.

Alicja Majcher 
Dyrektor SPZOZ 

w Jedlińsku

We wszystkich naszych Ośrodkach jest świadczona pomoc 
medyczna dla obywateli Ukrainy, którzy mają zaświadczenie 
wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla 
Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające 
legalny pobyt na terytorium RP po przekroczeniu granicy 
od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym  
na terytorium Ukrainy.
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JEDLANCE
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance jest placówką pobytu dziennego dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych potrzebujących wsparcia. Podstawowym celem działalności Domu jest zapewnienie osobom 
przewlekle psychicznie chorym, niepełnosprawnym intelektualnie i wykazującym inne zaburzenia czynności 
psychicznych oparcia społecznego w środowisku lokalnym, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych 
potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji 
społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem. 

Oferowane zajęcia w naszym 
ośrodku dostosowane są do 
indywidualnych potrzeb i moż-
liwości uczestników. Uczest-
nicy zajęć w ŚDS Jedlanka mogą 
korzystać z następujących pra-
cowni terapeutycznych:

• informatycznej,
• kulinarnej,
• plastycznej,
• rękodzieła artystycznego.
Poprzez różnego rodzaju tre-

ningi, zajęcia z pedagogiem, 
psychologiem, uczestnicy naby-
wają umiejętności współdziała-
nia w grupie, budują poczucie 
własnej wartości, poprawiają 
sprawność fizyczną.

Dzięki uczestnictwu w zaję-
ciach podopieczni rozwijają 
zainteresowania i kształtują 
nowe umiejętności, a także 
zostaną dostrzeżeni w środowi-
sku lokalnym, dzięki możliwości 
dawania występów. Ośrodek 
organizuje wyjścia do: kina, 
teatru, biblioteki publicznej, 
muzeów, wycieczki i inne atrak-
cje. Bierzemy udział w imprezach  
o zasięgu powiatowym, woje-
wódzkim i ogólnokrajowym.

Dzień Babci i Dziadka
Laurki dla babci i dziadka to 

obowiązkowy prezent z okazji 
ich święta. Każdy z uczestników 
na pracowni plastycznej i ręko-
dzieła artystycznego pod okiem 
instruktora terapii chętnie przy-
gotowywał prostą laurkę, która 
była miłą niespodzianką dla 
obdarowanych osób.

Wizyta 
funkcjonariuszy Policji
W trosce o bezpieczeństwo 

osób z niepełnosprawnością 
w dniu 21 stycznia 2022 roku 
uczestnicy wzięli udział w pre-
lekcji na temat zagrożenia jakie 
narażone są osoby starsze i z 
niepełnosprawnościami. Poli-
cjanci przedstawili sposób dzia-
łania sprawców przestępstw 
oraz wyjaśnili na czym polegają 
popularne oszustwa na tzw. 
„wnuczka” i „policjanta”. Apelo-
wali o wzmożoną czujność oraz 
radzili jak postępować aby nie 
stać się ofiarą oszusta.

Na wesoło
Jak wiadomo uśmiech jest 

dobry na wszystko. Poprawia 

nastrój, uelastycznia mięśnie 
twarzy… dlatego też w naszym 
ośrodku często organizowane są 
maratony kabaretowe i śpiewa-
nie karaoke na poprawę humoru.

Obchody 
Dnia św. Walentego
14 lutego 2022 r. w Środo-

wiskowym Domu Samopomocy 
odbyła się zabawa walentyn-
kowo-karnawałowa. Przygoto-
wania do zabawy trwały długi 
czas, uczestnicy na pracowniach 
wykonywali piękne ozdoby oraz 
laurki z miłym słowem i wyzna-
niem dla swoich sympatii. Pod-
czas imprezy wszyscy bawili się 
znakomicie przy rytmach różno-
rodnej muzyki oraz brali udział 
zdobywając atrakcyjne nagrody. 
Na zakończenie imprezy odbył 
się poczęstunek z pysznym cia-
stem piernikowym przygotowa-
nym w ramach treningu kulinar-
nego.

Wycieczka do muzeum
W dniach 17 i 25 lutego 

2022 r. uczestnicy mieli okazję 
wyjechać do muzeum Witolda 
Gombrowicza we Wsoli aby 
obejrzeć stałą ekspozycję eta-
pów życia i twórczości Witolda 
Gombrowicza. Uczestnicy zoba-
czyli wystawę przedstawioną w 
czterech salach: kawiarni „Fer-
dydurke” (dawny pokój Witolda), 
Sali polskiej, holu (kolekcja 
przedmiotów osobistych) oraz 
Sali argentyńsko-europejskiej. 
Całość oparta była na narracji 
biograficznej: umożliwiała obej-
rzenie dokumentów, fotografii, 
korespondencji, rękopisów, dzieł 
z poszczególnych okresów życia 
Witolda Gombrowicza.

Uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy również 
aktywnie uczestniczą w róż-
nych wydarzeniach lokalnych 
zawiązanych z karnawałem 
i Wielkim Postem. Z okazji 
Tłustego Czwartku na pracowni 
kulinarnej po okiem instruktora 
podopieczni przygotowywali 
przepyszne faworki oraz degu-

stowali pyszne pączki, które 
otrzymaliśmy dzięki uprzejmo-
ści lokalnej piekarni Expuch 
w Jedlińsku. W ostatni wtorek 
karnawału 1 marca uczestnicy 
udali się na przedstawienie 
Ścięcia Śmierci, które jak co roku 
odbywa się na rynku w Jedliń-
sku. Wszyscy z przyjemnością 
wzięli udział w zabawach koń-
czących karnawał.

Dzień Kobiet
8 marca 2022 r. w Środowi-

skowym Domu Samopomocy 
świętowaliśmy Międzynaro-
dowy Dzień Kobiet. Wszystkie 
Panie usłyszały przepiękne 
wiersze i piosenki przygoto-
wane przez kolegów z ŚDS  
w Jedlance oraz otrzymały tra-
dycyjnie kwiaty, czekoladę  
i upominek w formie poduszki z 
nadrukiem z życzeniami z okazji 
Dnia Kobiet. Po wręczeniu pre-
zentów przyszedł czas na słodki 
poczęstunek przygotowany  
na pracowni kulinarnej.

Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Jedlance również 
aktywnie włącza się w różne 
akcje charytatywne. W związku 
z wojną na Ukrainie przyłą-
czyliśmy się do zbiórki darów 
dla uchodźców prowadzoną 
przez Starostwo Powiatowe 
w Radomiu i Caritas Die-
cezji Radomskiej. Wszyscy 
uczestnicy z rodzinami oraz 
pracownicy ŚDS-u z wielkim 
zaangażowaniem włączyli  
się w akcję zbiórki.

Katarzyna Dawidowska
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Komunikaty, informacje

Informujemy mieszkańców gminy Jedlińsk 
o możliwości zaadoptowania psa ze schroniska 

dla bezdomnych zwierząt w Urbanowie.
Wszystkie psy posiadają aktualne badania.

Tel. kontaktowy: 605 656 727.
Zdjęcia wraz z opisami psów dostępne są na stronie 

internetowej: www.jedlinsk.pl/adopcja

Informujemy mieszkańców gminy Jedlińsk, posiadających 
psy lub koty, o możliwości 

wysterylizowania/wykastrowania swoich pupili, 
korzystając z dofinansowania 

Urzędu Gminy w Jedlińsku w wysokości 50% kosztów 
poniesionych na wykonanie zabiegu.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerami telefonów: 

48 32 13 098 lub 605 656 727.

DOFINANSOWANIE BUDOWY
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Jedlińsk infor-
muje, iż dnia 04.04.2022 r. 
ruszył kolejny nabór wniosków 
o udzielenie dofinansowania 
do budowy biologicznych przy-
domowych oczyszczalni ście-
ków z budżetu Gminy Jedlińsk. 
Wnioski będą przyjmowane do 
30.06.2022 r.

W związku z powyższym, 
osoby fizyczne i prawne, wspól-
noty mieszkaniowe oraz przed-
siębiorcy czy jednostki sektora 
finansów publicznych będące 
gminnymi lub powiatowymi 
osobami prawnymi, mogą ubie-
gać się o dofinansowanie do 
budowy biologicznych przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. 
Dotacja obejmuje częściowy 
zwrot wydatków poniesionych 
na zakup i montaż oczyszczalni 
służących do odprowadzania 
ścieków z nieruchomości zlo-
kalizowanych na terenie gminy 
Jedlińsk. Dofinansowaniem 
mogą zostać objęte inwestycje 
zlokalizowane na obszarach 
dotychczas nieskanalizowa-

nych, zlokalizowanych na tere-
nie gminy Jedlińsk, za wyjąt-
kiem tych miejscowości, gdzie 
rozpoczęto budowę kanalizacji 
sanitarnej, uzyskano pozwole-
nie na budowę kanalizacji sani-
tarnej bądź na terenach wska-
zanych przez Gminę do skana-
lizowania w okresie najbliż-
szych pięciu lat. Dopuszcza się 
przyznanie dotacji na budowę 
przydomowych oczyszczalni 
w miejscowości skanalizowanej 
lub przewidywanej do skanali-
zowania systemem zbiorczym, 
w przypadku gdy podłączenie 
nieruchomości do sieci kana-
lizacyjnej jest technicznie lub 
ekonomicznie nieuzasadnione.

Do budowy wykorzysty-
wane mogą być wyłącznie 
urządzenia nowe posiadające 
certyfikat zgodności z normą 
PN-EN 12566 – 3 +A2:2013 
(urządzenia muszą posiadać  
znak B lub CE).  

  Dofinansowanie udzielane 
jest w formie dotacji na pod-
stawie złożonego kompletnego 

wniosku. Wnioskodawca na 
budowę przydomowej oczysz-
czalni może uzyskać dotację do 
50% kosztu całkowitego (zakup 
wraz z montażem oczyszczalni) 
udokumentowanego na pod-
stawie faktur lub rachunków, 
lecz nie więcej niż  4 000,00 
zł (słownie: cztery tysiące zło-
tych), przy czym do kosztów 
nie zalicza się kosztów własnej 
robocizny oraz kosztów związa-
nych ze sporządzeniem doku-
mentacji, kosztów opracowania 
projektu instalacji, wymaga-
nych prawem pozwoleń, nad-
zoru budowlanego, itp.

Wnioski wraz z wymaganymi 
załącznikami należy składać 
do Urzędu Gminy w Jedliń-
sku w wyżej wskazanym ter-
minie lub za pośrednictwem  
Poczty Polskiej. 

Regulamin oraz wzory wnio-
sków są dostępne na stronie 
internetowej Urzędu Gminy 
Jedlińsk www.jedlinsk.pl  
w zakładce Aktualności oraz 
Przydomowe oczyszczalnie 
2022.

Dodatkowe informacje 
udzielane są w Urzędzie 
Gminy w Jedlińsku pod  
nr tel. 48 32 13 098.

UWAGA – Wnioski będą rozpatrywane według 
kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na ww. cel  
w budżecie gminy w danym roku, dofinansowanie może 
być realizowane w pierwszej kolejności w następnym 
roku kalendarzowym przy akceptacji Wnioskodawcy.

Wnioski przyjmowane będą 
do 30 czerwca 2022 r.

Od 4 kwietnia 2022 r. trwa kolejny nabór wniosków  
o udzielenie dofinansowania do budowy 

biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków  
z budżetu gminy Jedlińsk. 
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Inwestycje w produkcję 
prosiąt lub nawadnianie

Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin!

29 marca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wnio-

sków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospo-
darstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji 
prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zaintereso-
wani tą formą pomocy mają czas na złożenie dokumen-
tów do 27 maja 2022 r.

Grzegorz Rokiciński, specjalista do spraw lasów niepaństwowych, leśniczy Nadleśnictwa Radom  
w 2022 r. pełni dyżury w Urzędzie Gminy w Jedlińsku we wtorki w godz. 9:00–12:00 w następujących 
terminach: kwiecień: 12, 19, 26; maj: 10, 17, 24; czerwiec: 7, 14, 28; lipiec: 12 (zastępstwo); sierpień: 9, 
16, 23; wrzesień: 13, 20, 27; październik: 11, 18, 25; listopad: 8, 15, 22; grudzień: 6, 13, 20.

Tel. 696 454 316

Inwestycje w produkcję 
prosiąt – obszar A
O dofinansowanie inwestycji 

w produkcję prosiąt (obszar A) 
mogą się ubiegać rolnicy m.in. 
posiadający gospodarstwo rolne 
o powierzchni od 1 ha do 300 
ha, którego wielkość ekono-
miczna wynosi od 13 tys. euro 
do 250 tys. euro lub prowa-
dzący dział specjalny produkcji 
rolnej. Wyjątek stanowią gospo-
darstwa osób wspólnie składa-
jących wniosek. W takim przy-
padku wielkość ekonomiczna 
pojedynczego gospodarstwa 
może być mniejsza niż 13 tys. 
euro, przy czym suma wielko-
ści ekonomicznej wszystkich 
gospodarstw musi wynosić co 
najmniej 15 tys. euro, a po zre-
alizowaniu inwestycji w każdym 
gospodarstwie powinna osią-
gnąć co najmniej 13 tys. euro. 
Rolnik musi udokumentować 
osiągnięcie przychodu z dzia-
łalności rolniczej w wysokości 
co najmniej 5 tys. zł. Warunek 
ten nie dotyczy prowadzących 

działalność rolniczą przez okres 
krótszy niż 12 miesięcy, które 
poprzedzają miesiąc złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy.

Inwestycja zrealizowana  
w tym obszarze wsparcia musi 
doprowadzić do osiągnię-
cia wzrostu wartości dodanej 
brutto w gospodarstwie (GVA) 
co najmniej o 10 proc.

Inwestycje w nawadnianie
Z kolei wsparcie inwesty-

cji w nawadnianie skierowane 
jest do rolników, którzy posia-
dają gospodarstwo rolne o 
powierzchni od 1 ha do 300 ha 
lub prowadzą produkcję w zakre-
sie działów specjalnych produk-
cji rolnej. Przyznanie pomocy 
nie jest natomiast uzależnione 
od wielkości ekonomicznej 
gospodarstwa oraz wykazania 
wzrostu GVA. Starający się o to 
wsparcie musi udokumentować 
osiągnięcie przychodu z działal-
ności rolniczej w wysokości co 
najmniej 5 tys. zł. Podobnie jak 
miało to miejsce w przypadku 

obszaru A, wymóg ten doty-
czy prowadzących działalność 
rolniczą przez okres krótszy 
niż 12 miesięcy, które poprze-
dzają miesiąc złożenia wniosku  
o przyznanie pomocy.

Wsparcie można otrzymać 
na wykonanie nowego nawod-
nienia, ulepszenie istniejącej 
instalacji nawadniającej oraz 
ulepszenie instalacji nawad-
niającej wraz z powiększe-
niem nawadnianego obszaru. 
Poza tym dofinansowanie 
obejmuje koszty wykona-
nie ujęć wody, zakup nowych 
maszyn i urządzeń wykorzy-
stywanych do nawadniania  
w gospodarstwie, budowy albo 
zakupu elementów infrastruk-
tury technicznej niezbędnych 
do nawadniania.

Maksymalna kwota pomocy, 
jaką można otrzymać w całym 
okresie realizacji PROW 2014-
2020 w tym obszarze, to 100 
tys. zł. Wsparcie przyznawane 
jest w postaci refundacji czę-
ści kosztów kwalifikowa-

nych. Standardowo wynosi 
50 proc., a w przypadku gdy 
o środki finansowe ubiega 
się młody rolnik, poziom  
dofinansowania sięga 60 proc.

Złóż wniosek o pomoc
Zainteresowani pomocą mogą 

składać wnioski jednocześnie 
w obu obszarach. Dokumenty 
przyjmują biura powiatowe  
i odziały regionalne Agencji do 
27 maja 2022 r. Dokumenty 
można składać osobiście, prze-
kazywać za pośrednictwem 
platformy ePUAP, a także wysy-
łać rejestrowaną przesyłką pocz-
tową nadaną w placówce Poczty 
Polskiej.

W ramach PROW 2014-2020 
ok. 40,5 tys. rolników podpi-
sało z ARiMR umowy o przy-
znaniu wsparcia na „Moder-
nizację gospodarstw rolnych”  
a do beneficjentów trafiło  
ponad 5,73 mld zł.

Więcej informacji na  
www.jedlinsk.pl w zakładce 
aktualności.

Urząd Gminy w Jedlińsku za pośrednictwem Ma-
zowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za-

mierza zorganizować szkolenie UZUPEŁNIAJĄCE  
(1 dniowe) z zakresu: „Szkolenie w zakresie stosowa-
nia środków  ochrony roślin przy użyciu sprzętu na-
ziemnego przeznaczonego do stosowania tych środ-
ków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojaz-
dach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego  
w kolejnictwie – uzupełniające”.

Kurs kończy się egzaminem. 
Uzyskane uprawnienia są ważne 
przez okres 5 lat w zakresie 
wykonywania oprysków środ-
kami chemicznymi oraz zakupu 
środków ochrony roślin. Szkole-
nie jest odpłatne. Miejsce szko-
lenia- teren gminy Jedlińsk, data 

szkolenia do uzgodnienia.
Chęć udziału w szkoleniu pro-

simy zgłaszać telefonicznie pod 
numerem 48 321-30-98 lub 
osobiści w pokoju nr. 8 Urzędu 
Gminy w Jedlińsku. Warunkiem 
zorganizowania szkolenia jest 
zgłoszenie się min. 25 osób.  
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150 tys. zł premii 
dla młodych
rolników!

Kim jest młody rolnik?

Z premii dla młodych rolników 
mogą skorzystać osoby, które 
m.in. w dniu złożenia wnio-
sku mają nie więcej niż 40 lat, 
posiadają odpowiednie kwalifi-
kacje zawodowe lub zobowiążą 
się do ich uzupełnienia w ciągu 
36 miesięcy od dnia doręczenia 
decyzji o przyznaniu pomocy. 
Starający się o to wsparcie 
powinni być właścicielami 
gospodarstwa o powierzchni 
co najmniej 1 hektara, ale nie 
mogą wejść w jego posiada-
nie wcześniej niż 24 miesiące 
przed dniem złożenia wniosku 

o przyznanie pomocy. Młody 
rolnik musi również posia-
dać lub utworzyć, najpóźniej  
w ciągu 9 miesięcy od otrzyma-
nia decyzji o przyznaniu pomocy, 
gospodarstwo o wielkości 
ekonomicznej mieszczącej się  
w przedziale od 13 tys. euro do 
150 tys. euro. Jego powierzch-
nia powinna być równa co naj-
mniej średniej powierzchni 
gospodarstwa w kraju,  
a w województwach o śred-
niej niższej od krajowej, 
powierzchnia nowoutworzo-
nego gospodarstwa powinna 
osiągnąć wielkość średniej  
wojewódzkiej. 

Tyle wynosi premia?

W ramach wsparcia młodzi 
rolnicy mogą otrzymać 150 tys. 
zł premii. Jest ona wypłacana 
w dwóch ratach. Pierwszą w 
wysokości 120 tys. zł otrzymuje 
się po spełnieniu warunków do 
przyznania pomocy, a druga rata 
płatności – 30 tys. zł – trafia do 
młodych rolników po realizacji 
biznesplanu. Otrzymane środki 
powinny być przeznaczone na 
prowadzenie gospodarstwa 
lub przygotowanie do sprze-
daży wytwarzanych w nim pro-
duktów rolnych. Minimum 70 
proc. otrzymanej kwoty należy 
zainwestować w środki trwałe. 
Przyznane przez ARiMR wspar-
cie można wykorzystać np. na 
zakup gruntów, maszyn, stada 
podstawowego zwierząt bądź 
prace budowlane.

Gdzie i kiedy z wnioskiem?

Od 31 marca do 29 maja 2022 
r. oddziały regionalne ARiMR 
właściwe ze względu na miej-
sce położenia gospodarstwa 
będą przyjmować dokumenty od 
adeptów rolnictwa zainteresowa-
nych wsparciem. Wnioski można 
dostarczyć osobiście, przesłać 
przesyłką rejestrowaną nadaną  
w placówce Poczty Polskiej lub zło-
żyć elektronicznie – za pośrednic-
twem skrzynki podawczej ePUAP. 

Tegoroczny nabór jest już 
ósmym z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-
2020. Dotychczas w ramach 
wszystkich przeprowadzo-
nych naborów finansowanych 
z budżetu PROW 2014-2020 
podpisanych zostało prawie 26 
tys. umów o przyznaniu pomocy 
na kwotę ok. 3,27 mld zł.

Po raz ósmy Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa umożliwia młodym rol-

nikom ubieganie się bezzwrotną premię z bu-
dżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Nabór wniosków potrwa  
od 31 marca do 29 maja 2022 roku.

Program skierowany jest do 
osób fizycznych, które są:

• Właścicielami/współwłaści-
cielami budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub  Wydzie-
lonego w takim budynku lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy 
grupy beneficjentów:

• Uprawnionych do podstawo-
wego poziomu dofinansowania 
– osoby, których roczny dochód 
nie przekracza 100 000 zł,

• Uprawnionych do podwyż-
szonego poziomu dofinansowa-
nia – osoby, których przeciętny 
miesięczny dochód na osobę w 
gospodarstwie domowym nie 
przekracza:

1 564 zł (gospodarstwo wie-
loosobowe) lub

2 189 zł (gospodarstwo jed-
noosobowe),

• Uprawnionych do najwyż-
szego poziomu dofinansowa-
nia – osoby, których przeciętny 
miesięczny dochód na osobę w 
gospodarstwie domowym nie 
przekracza:

900 zł (gospodarstwo wielo-

osobowe) lub 1 260 zł (gospo-
darstwo jednoosobowe).

W przypadku prowadze-
nia działalności gospodarczej, 
roczny przychód beneficjenta 
uprawnionego do podwyższo-
nego poziomu dofinansowania, 
z tytułu prowadzenia pozarol-
niczej działalności gospodar-
czej za rok kalendarzowy, za 
który ustalony został przeciętny 
miesięczny dochód wskazany  
w zaświadczeniu, nie może prze-
kroczyć trzydziestokrotności 
kwoty minimalnego wynagro-
dzenia za pracę określonego w 
rozporządzeniu Rady Ministrów 
obowiązującym w grudniu roku 
poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie, a dla 
beneficjenta uprawnionego do 
najwyższego poziomu dofinan-

sowania – nie może przekroczyć 
dwudziestokrotności.

Osoba fizyczna, która zamie-
rza złożyć wniosek o przy-
znanie podwyższonego lub 
najwyższego poziomu dofi-
nansowania do właściwego 
terytorialnie wojewódzkiego 
funduszu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej (WFOŚIGW), 
powinna uzyskać, do dnia zło-
żenia wniosku, od wójta, bur-
mistrza lub prezydenta mia-
sta (zgodnie z miejscem jej 
zamieszkania) zaświadczenie 
o wysokości przeciętnego mie-
sięcznego dochodu przypada-
jącego na jednego członka jej  
gospodarstwa domowego.

 W przypadku najwyższego 
poziomu dofinansowania – 
gdy wnioskodawca ma usta-

lone prawo do otrzymywania 
zasiłku stałego, zasiłku okre-
sowego, zasiłku rodzinnego 
lub specjalnego zasiłku opie-
kuńczego – nie musi dostar-
czać zaświadczenia o docho-
dach, wystarczy zaświadcze-
nie wydane na jego wniosek, 
przez wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, potwier-
dzające ustalone prawo do  
ww. zasiłku, zawierające dodat-
kowo wskazanie jego rodzaju 
i okresu, na który został przy-
znany (zasiłek musi przysłu-
giwać w każdym z kolejnych 
6 miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających miesiąc zło-
żenia wniosku o wydanie 
zaświadczenia oraz co naj-
mniej do dnia złożenia wniosku  
o dofinansowanie).
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Pszczelarze mogą już ubiegać się 
o wsparcie finansowe
Agencja Restruktury-

zacji i Modernizacji 
Rolnictwa rozpoczęła na-
bór wniosków o dofina-
sowanie do przezimowa-
nych rodzin pszczelich. 
Potrwa on do 31 maja 
2022 r. Wsparcie ma cha-
rakter pomocy de mini-
mis w rolnictwie.

O to dofinansowanie, podob-
nie jak w roku ubiegłym, mogą 
ubiegać się pszczelarze prowa-
dzący działalność nadzorowaną 
w zakresie utrzymywania pszczół 
wpisanych do rejestru prowadzo-
nego przez Powiatowego Leka-

rza Weterynarii oraz posiadający 
numer ewidencji producentów 
nadany przez Agencję. Jeżeli 
hodowca pszczół chce otrzymać 
pomoc, a nie jest zarejestrowany 
w ARiMR, musi wystąpić o nada-
nie numeru ewidencyjnego naj-

później w dniu składania wniosku 
o wsparcie. Wsparcie wynosi 20 zł 
do każdej rodziny pszczelej, której 
udało się przetrwać zimę. 

Wnioski o udzielenie pomocy 
należy składać do biur powiato-
wych Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. Można 
to zrobić osobiście lub przez 
pełnomocnika, wysłać pole-
coną przesyłką rejestrowaną 
nadaną w placówce Poczty 
Polskiej lub za pośrednictwem 
platformy ePUAP.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci 

Do 7 tys. zł wsparcia na działalność kół gospodyń wiejskich

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2022 
roku organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilita-

cyjne dla dzieci rolników- ubezpieczonych w KRUS.

Od 1 kwietnia 2022 r. koła gospodyń wiejskich 
mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na 
działalność statutową. 

Skorzystać z nich mogą dzieci 
w wieku szkolnym, tj. urodzone 
pomiędzy 2007 - 2015r. (7-15 
lat), których przynajmniej jedno z 
rodziców (prawnych opiekunów) 
podlega ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników. Wniosek                   o 
skierowanie dziecka na turnus 
rehabilitacyjny (druk dostępny 
w oddziałach regionalnych i pla-
cówkach terenowych) należy 
złożyć w najbliższej jednostce 
KRUS, po uprzednim wypełnieniu 
przez lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej lub lekarza specjalistę 
wraz z oświadczeniem rodzica/

opiekuna prawnego. Dziecko 
otrzymuje skierowanie na turnus 
po uprzedniej kwalifikacji przez 
lekarza regionalnego inspektora 
KRUS do odbycia rehabilitacji we 
wskazanym ośrodku. 

W pierwszej kolejności na tur-
nus kierowane są dzieci, które 
posiadają orzeczenie o niepełno-
sprawności.

Centra rehabilitacji rolników 
KRUS zapewniają dzieciom cało-
dzienne wyżywienie, całodobową 
opiekę lekarsko-pielęgniarską 
oraz indywidualny program reha-
bilitacyjny. Dzieci są pod opieką 

wychowawców, którzy organizują 
podopiecznym zajęcia sportowo
-rekreacyjne oraz czas wolny od 
zajęć terapeutycznych.

W 2022 roku na terenie OR 
KRUS w Warszawie organizo-
wane będą  turnusy :

1. Turnus dla dzieci z wadami 
i chorobami narządów układu 
ruchu w Centrum Rehabilitacji 
Rolników KRUS w Jedlcu, w termi-
nie od 01.08 -21.08.2022

2. Turnus dla dzieci z choro-
bami układu oddechowego w 
Centrum Rehabilitacji Rolników w 
Szklarskiej Porębie, w terminie od 
30.06-20.07.2022

Turnusy trwają 21 dni.  Wnio-
ski należy składać do PT KRUS 
Radom w terminie do 13 maja br.

Dodatkowe informacje pod 
numerem tel. 483833740, 
48-3443758 lub w siedzibie PT 
KRUS w Radomiu.

Podobnie jak w poprzednich 
latach wniosek o przyzna-
nie pomocy może być złożony 
przez koło gospodyń wiejskich, 
które jest wpisane do Krajo-
wego Rejestru Kół Gospodyń 
Wiejskich. Obecnie jest w nim 
zarejestrowanych ponad 10,8 
tys. kół – najwięcej w woje-
wództwach: wielkopolskim, 
mazowieckim i lubelskim.

Jeśli chodzi o wysokość 
pomocy, to w stosunku do 
tej przyznawanej w 2021 r., 
ani pula środków: 70 mln zł, 

ani stawki nie uległy zmianie. 
Wsparcie pozostaje uzależ-
nione od liczby członków koła  
i wynosi: 5 tys. zł – dla tych 
liczących nie więcej niż 30 
osób, 6 tys. zł – jeśli ich liczba 
mieści się w przedziale 31-75 
oraz 7 tys. zł – w przypadku 
jeszcze liczniejszych kół.

W związku z tym, że pula 
środków może się wyczerpać 
wcześniej, koła nie powinny 
zwlekać z udaniem się do 
biur powiatowych Agencji 
z dokumentami. Ostatnim 

dniem na złożenie wniosku 
jest tradycyjnie 30 września. 
Nie zmieniają się natomiast 
pozostałe terminy. Przyznane 
dofinasowanie musi zostać 
wykorzystane do 31 grudnia 
2022 r., natomiast rozlicze-

nia – przez złożenie sprawoz-
dania – należy dokonać do 31  
stycznia 2023 r.

Więcej informacji na 
stronie ARiMR w zakładce  
AKTUALNOŚCI.
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Z życia szkół
PSP w Bierwcach

Dzień Kredki
Święto to w szczególny sposób 

wiąże się z dziećmi. Dzięki kred-
kom mogą one wyrażać swoje 
przeżycia, uczucia, myśli, uczą się 
twórczego myślenia oraz rozwijają 
wyobraźnię. Rysowanie to wspa-
niała przygoda i ważne doświad-
czenie dla każdego dziecka. Z tej 
okazji w każdej klasie odbywały 
się zabawy z kredkami w roli głów-
nej. Organizacją tego dnia zajął się 
Samorząd Uczniowski wraz z opie-
kunem Beatą Komorowską.

Murem za polskim mundurem
Nasza szkoła wzięła udział w tej 

ogólnopolskiej akcji, która polega 
na zrobieniu kartek z życzeniami 
dla osób, broniących naszej gra-
nicy. Mamy nadzieję, że nasze 
rysunki podniosły na duchu żołnie-
rzy, walczących dla nas i dla Polski.

Dzień Misia
Przedszkolaki oraz uczniowie za 

sprawą Anety Kacperczyk uczest-
niczyli w obchodach Światowego 
Dnia Pluszowego Misia. Mimo 
coraz nowocześniejszych i coraz 
atrakcyjniejszych zabawek, moda 
na pluszaki nie przemija. Dzieci 
odwiedziły bibliotekę szkolną, w 
której poznały literaturę związaną 
ze świętem. Zaznajomiły się z 
historią święta, wspólnie recyto-
wały wiersze o misiach, bawiły się 
przy piosenkach, a uczniowie w 
klasach starszych wzięli udział w 
degustacji miodu.

Andrzejki
Andrzejki to tradycja ludowa 

wieczoru wróżb pielęgnowana z 
dziada, pradziada. 30 listopada 
dzień rozpoczął się od andrzejko-
wego przedstawienia, podczas 
którego można było wziąć udział 
w licznych wróżbach. W trakcie 
dnia można było losować karteczki 
z przepowiedniami z „Wróżbowego 
Boxa”, a każda klasa w swojej 
sali wykonywała różne zadania i 
wróżby. Organizatorem i koordyna-
torem działań była Marta Woźniak.

Mikołajki
Opiekun Samorządy Uczniow-

skiego Beata Komorowska wspól-
nie z Radą Rodziców z okazji „Miko-
łejek” przygotowała przedstawie-
nie dla uczniów naszej szkoły. 
Mieli oni okazję zobaczyć swoich 
rodziców i nauczycieli w innych niż 
codzienne rolach. Przybył do nas 
również św. Mikołaj, który wręczył 
wszystkim obecnym prezenty.

Warsztaty MammaLeo
Dzieci z oddziałów przedszkol-

nych oraz uczniowie klasy pierwszej 
uczestniczyli w warsztatach, dzięki 
którym doskonalili umiejętności 
manualne, poznawały nowe tech-
niki artystyczne oraz wspaniale 
bawili się, tworząc stroiki bożonaro-
dzeniowe.

Podczas kiermaszu świątecznego 
można było nabyć dekoracje świą-
teczne wykonane przez uczniów, 
nauczycieli, rodziców i darczyńców.

Tegoroczne jasełka odbyły się 
pod hasłem „Bóg się rodzi”. Młodzież 
przybliżyła obecnym biblijną histo-
rię narodzenia Jezusa. Uczniowie z 
zaciekawieniem obejrzeli przedsta-
wienie przygotowane przez Iwonę 
Górecką. Przepiękna dekoracja 
budziła podziw wśród wszystkich 
obecnych osób. Na koniec wzięliśmy 
udział we wspólnym kolędowaniu.

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka 
wychowawcy z każdej klasy i grupy 
przedszkolnej przygotowali wraz ze 
swoimi wychowankami filmiki, w 
których dzieci przekazały życzenia i 
wyraziły miłość i oddanie swym bab-
ciom i dziadkom.

Program edukacyjny „Szkolne 
Przygody Gangu Swojaków” realizo-
wany w oddziałach przedszkolnych 
zakończył się zdobyciem wyróżnie-
nia przez każdą z grup oraz rozda-
niem dyplomów i maskotek. Zespo-
łowo wykonane prace konkursowe, 
czyli nagranie piosenki z choreogra-
fią w połączeniu z pięknymi strojami 
zagrożonych gatunków zwierząt, 
zostały nagrodzone i docenione 
przez organizatorów konkursu. 
Koordynatorkami akcji były Patrycja 
Bujak i Aneta Kacperczyk.

Żołnierze Wyklęci, Pamiętamy!
Podczas uroczystej akademii z 

okazji Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych obejrzeliśmy 
film ukazujący bohaterstwo pole-
głych za wolną Ojczyznę. Druga 
część uroczystości miała charakter 
konkursowy. Klasy IV–VIII prezen-
towały tablice z wybranym Żołnie-
rzem Niezłomnym, które wykony-
wali na historii. Jury, w skład któ-
rego weszła dyrektor Agnieszka 
Szymańska oraz przedstawiciele 
nauczycieli i uczniów, wyłoniło 
zwycięską klasę, którą zostali 
siódmoklasiści. Organizatorem 
tego wydarzenia była Katarzyna 
Stefańska.

Wycieczki
Uczniowie klas I–III w ramach 

programu „Poznaj Polskę” brali 
udział w wycieczce do Muzeum 
Jacka Malczewskiego w Radomiu 
oraz Muzeum Wsi Radomskiej. Na 
zakończenie dnia odwiedzili stad-
ninę koni Carino, gdzie każdy mógł 
spróbować swoich umiejętności 
jazdy konnej, zorganizowano ogni-
sko oraz zabawy integracyjne.

Na początku grudnia odbyła się 
kolejna dwudniowa wycieczka 
uczniów klas IV–VIII w Góry Świę-
tokrzyskie. Pięknej zimowej aurze 
towarzyszyła miła atmosfera, 
fantastyczna zabawa i niezapo-
mniane przygody.

Konkursy
Miło nam poinformować, że 

nasi uczniowie znaleźli się na 
podium zwycięzców w Gminnym 
Konkursie 3xNie, nie pij, nie pal, 
nie bierz, organizowanym przez 
Publiczną Szkołę Podstawową im. 
Batalionów Chłopskich w Starych 
Zawadach. W tym roku konkurs 
odbył się pod hasłem „Żyj w zgo-
dzie z naturą”. Oto nasi zwycięzcy: 
Natalia Jurek – II miejsce; Kornelia 
Imiołek – wyróżnienie; Lena Pra-
sek – wyróżnienie; Michalina Soból 
– wyróżnienie; Zuzanna Tchórzew-
ska – wyróżnienie. Opiekunami 
w tym konkursie byli Agnieszka 
Szymańska – nauczyciel plastyki 
oraz Malwina Ofiara – nauczyciel i 
wychowawca klasy I.

Jedlińskie Spotkania z Kolędami i 
Pastorałkami, organizowane przez 
Gminne Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku, to coroczne 
wydarzenie, które wpisało się 
już na stałe w kalendarz konkur-
sów szkolnych. Nasze uczennice 
Amelia Marszałkiewicz i Joanna 

Rudecka z klasy IV reprezentowały 
szkołę i zajęły zaszczytne III miej-
sce. Do konkursu przygotowała ich 
Katarzyna Sadowska.

Z okazji Adwentu odbył się 
szkolny konkurs na „Najpiękniej-
szą rodzinną szopkę Bożonarodze-
niową”. Na konkurs wpłynęło aż 
15 wyjątkowych prac. Wszystkie 
zostały nagrodzone dyplomami i 
upominkami. Jury wyłoniło też zwy-
cięzców: I miejsce – Julia i Kacper 
Albinowscy; II miejsce – Maria i Alek-
sandra Kozłowskie; III miejsce – Oli-
wia i Wojciech Prasek. Pomysłodaw-
com konkursu była Iwona Górecka.

Konkursy kuratoryjne
Nasi uczniowie biorą udział w 

konkursie wiedzy o Mazowszu, 
który jest organizowany przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
i Mazowieckie Samorządowe Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli. Z 
tego powodu Natalia Jurek, Anna 
Sumińska i Zuzanna Tchórzewska 
opracowały projekt „Moda na folk”, 
który zaprezentowały podczas 
Szkolnego Dnia Fokloru. Na spo-
tkanie zaproszeni zostali członko-
wie miejscowego zespołu folklo-
rystycznego Biesiada Bierwiecka. 
Wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę 
ludową „Czerwone jagody” i wysłu-
chaliśmy mini koncertu naszej 
kapeli. Na koniec odbył się pokaz 
mody – na ludowo, na folkowo.

Kolejnym etapem był konkurs 
wiedzy o Mazowszu. I tu również 
nasi uczniowie spisali się znakomi-
cie i przeszli do etapu rejonowego. 
Uczniów do konkursu przygoto-
wuje Bożena Zbrożyna. 

Jesteśmy niezwykle dumni, że 
nasza uczennica Natalia Jurek 
została finalistą Konkursu Przed-
miotowego z języka polskiego 
organizowanego przez Mazowiec-
kiego Kuratora Oświaty i Mazo-
wieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli. Jest to 
ogromne wyróżnienie, tym bar-
dziej, że znajdowała się w gronie 
66 uczniów z całego Mazowsza, 
którzy zakwalifikowali się do etapu 
wojewódzkiego. Ogromne gratula-
cje dla Natalii, to wielka nagroda 
za jej niewiarygodny wkład pracy. 
Uczennicę do konkursu przygoto-
wała Monika Skwirowska.

Agnieszka Szymańska
Monika Skwirowska
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Szkolne kolędowanie
W Boże Narodzenie świat 

zatrzymuje się, robi przerwę. 
Nie ma żadnych ważnych, poli-
tycznych wiadomości, zamy-
kają się giełdy, w wielu krajach 
zatrzymuje się życie publiczne. 
Zamiera współzawodnictwo dnia 
codziennego, w którym chodzi 
tylko o wygraną i straconą. To 
czas, w którym nawołujemy do 
„rewolucji czułej miłości”. Czułość 
jest tym, czego człowiek potrze-
buje, by żyć. Czułość występuje 
w wielu wariantach: począwszy 
od przyjaznych słów, przez doda-
jące otuchy spojrzenie i pomocną 
dłonią, aż do pocieszającego uści-
sku i przyjacielskiego zamknięcia  
w ramionach.

W takiej właśnie atmosferze 
– miłości i czułości spędziliśmy 
ostatni dzień nauki stacjonarnej 
przed świętami. Wychowawcy 
zadbali o to, aby uczniowie 
podzielili się opłatkiem ze wszyst-
kimi – nie tylko z przyjaciółmi i 
nauczycielami, których szcze-
gólnie lubią. Żeby mieli odwagę 
podejść również do kolegów i 
koleżanek, z którymi dzielił ich 
konflikt, z którymi na co dzień nie 
są szczególnie zżyci.

Nasza szkolna Wigilia odbyła 
się w piątek 17 grudnia. Na uro-
czystość, którą wraz z uczniami 
przygotował Przemysław Łyżwa, 
zaproszono ks. proboszcza 
Andrzeja Dwojakowskiego oraz 
wszystkich członków naszej  
społeczności.

Uczniowie przypomnieli genezę 
zwyczajów bożonarodzeniowych 
i historię narodzin Jezusa. Nie 
zabrakło najpiękniejszych polskich 
kolęd, które wykonywali ucznio-
wie klasy III oraz soliści: Kaja 
Walczak z klasy IV, Dawid Piasek 
z klasy III i Nikodem Piasek z OP 
„Wesołe Żuczki”.

Na naszej szkolnej wieczerzy 
wigilijnej Ewangelię św. Łuka-
sza, fragment o narodzeniu Pana 
Jezusa: Łk 2, 1–14, przeczytał ks. 
proboszcz Andrzej Dwojakowski, a 
dyrektor Małgorzata Sobień sym-
bolicznie przełamała się ze zgro-
madzonymi opłatkiem.

I tak oto po raz kolejny prze-
nieśliśmy się do rządzonej przez 
Heroda Judei i razem z Maryją 
szukaliśmy noclegu w Betlejem 
– nastał magiczny czas Bożego 
Narodzenia!

Pamiętajmy, że wyjątkowość 
świąt Bożego Narodzenia daje 

nam szczególna odwagę. Nie 
bójmy się zatem naszych pozy-
tywnych odruchów – nic złego nie 
może się stać, kiedy jeden czło-
wiek wyciąga do drugiego rękę z 
opłatkiem, aby życzyć mu zdrowia, 
szczęścia i wesołych świąt.

Moc czynienia dobra
Za nami kolejny finał akcji cha-

rytatywnej „Szlachetna Paczka”. 
To następna (po „Paczce dla 
Rodaka i Bohatera na Kresach” 
oraz „Potędze empatii”) inicja-
tywa, którą podjęła w grudniu 
bieżącego roku społeczność PSP 
im. Jana Pawła II w Ludwikowie.

Wolontariat i działalność cha-
rytatywna przynoszą ogromny 
pożytek społeczny, są realną 
pomocą dla osób w potrzebie. 
Dlatego nie przechodźmy obojęt-
nie obok ludzkiego nieszczęścia, 
nauczmy się dostrzegać drugiego 
człowieka i jego problemy. Poma-
gajmy, ponieważ: „Rozstępują 
się straszliwe ciemności nagro-
madzone nad światem przez 
złych ludzi kiedy w sercu małego 
chłopca świeci iskierka miłości” 
(T. Różewicz „Przepaść”).

Potrzebujących jest wielu, ale 
równie wiele jest osób, które 
mogą pomóc i pomagają. Jeste-
śmy dumni, że członkowie naszej 
małej społeczności też się do nich 
zaliczają.

Z wizytą na Olimpie
Projekt edukacyjny? Co to 

takiego? Metoda projektu edu-
kacyjnego to metoda nauczania 
kształtująca wiele umiejętności 
oraz integrująca wiedzę z róż-
nych przedmiotów. Istotą metody 
projektu jest samodzielna praca 
służąca do realizacji określonego 
przedsięwzięcia/zadania w opar-
ciu o przyjęte wcześniej hipotezy.

Miniprojekt edukacyjny dla 
uczniów klasy piątej „Z wizytą 
na Olimpie” utrwalał wiadomo-
ści z historii i języka polskiego 
dotyczące politeistycznej religii 
mieszkańców starożytnej Grecji. 
Uczniowie sami wybrali boginię/
boga, samodzielnie przygotowali 
wiadomości, które prezentowali 
na lekcji podsumowującej projekt 
oraz przebranie i atrybuty charak-
terystyczne dla wybranej postaci.

Wszyscy doskonale wywiązali 
się z zadania, wykazali się znajo-
mością mitologii, kreatywnością  
i ciekawością poznawczą.

Sportowi bohaterowie
z Ludwikowa
Rywalizacja płynie w naszej 

krwi od pokoleń. Przez wieki 
pobudzała w naszych przodkach 
chęć tworzenia, doskonalenia, 
osiągania – przed strachem zosta-
nia pokonanym.

Nasi uczniowie pokazali, jaką 
radość może dać zdrowa rywaliza-
cja i poczuli smak zwycięstwa.

25 stycznia 2022 r. w Pionkach 
odbył się etap powiatowy XXII 
edycji Turnieju „Z podwórka na 
stadion o Puchar Tymbarku” dla 
dzieci do lat 10. Nasza drużyna 
zmierzyła się ze swoimi rywalami 
w 4 meczach. W skład drużyny 
Ludwiczek wchodzili: Lena Zaraś, 
Adam Jurczak, Alan Kwatek, Alek-
sander Linarczyk, Bartosz Kwie-
cień, Dawid Piasek, Franciszek 
Popiel, Igor Przytuła, Marcel Sta-
chura, Jakub Piątkowski oraz tre-
ner Paweł Zegarek. Tabela wyni-
ków wyglądała następująco:

Ludwików – Przytyk: 5:0,
Ludwików – Mazowszany: 3:0,
Ludwików – Kończyce: 3:0,
z Championami zremisowaliśmy 

1:1.
Turniej był zacięty i pełen emo-

cji. Choć zdarzyły się momenty 
grozy, nasi wspaniali piłkarze 
szybko zamieniali je w chwile 
pełne radości i dumy. Sportowi 
bohaterowie wrócili do szkoły  
z pierwszym miejscem i z uśmie-
chami na twarzach.

Pamiętajmy, że sportowa rywa-
lizacja i jej umiejętne wykorzysta-
nie ma efektywne przełożenie na 
co dzień. Pobudza wewnętrzne 
pokłady energii i motywuje do 
ciężkiej pracy.

Dzień Babci i Dzień Dziadka
21 i 22 stycznia świętowaliśmy 

dni, o których nikomu nie wolno 
zapominać – Dzień Babci i Dzień 
Dziadka. Nasi uczniowie nie zapo-
mnieli o swoich dziadkach i bab-
ciach. Przygotowali portrety, laurki 
i przedstawienia. Ze względu na 
obostrzenia wynikające z zagroże-
nia epidemicznego przedstawie-
nia odbyły się w klasach, zostały 
nagrane i trafiły do adresatów za 
pośrednictwem mediów społecz-
nościowych.

Dzień Języka Ojczystego
21 lutego na zajęciach szkol-

nych obchodziliśmy Międzynaro-
dowy Dzień Języka Ojczystego. 
Nauczyciele języka polskiego  
w porozumieniu z opiekunem 
biblioteki szkolnej przygotowali 

dla swoich uczniów różne atrak-
cje – gry i zabawy językowe. 
Wśród nich znalazły się: wykre-
ślanki, labirynty, zadania orto-
graficzne, konkursy czytelnicze i 
ulubione przez uczniów łamańce 
językowe. Obejrzeć można było 
również publikacje pomocne przy 
nauce języka polskiego. Obchody 
Międzynarodowego Dnia Języka 
Ojczystego są okazją, by zwrócić 
uwagę na konieczność ochrony 
dziedzictwa językowego, szcze-
gólnie narażonego na zapożycze-
nia z innych języków. Promujmy 
więc poprawne posługiwanie się 
językiem ojczystym nie tylko od 
święta, ale i na co dzień.

Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
6 marca 2022 r. odbyły się 

Gminne Obchody Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”. Naszą szkołę reprezento-
wali: dyrektor Małgorzata Sobień, 
przedstawiciele rady pedagogicz-
nej oraz uczniowie klasy VIII.

Po uroczystej mszy św. uczest-
nicy obchodów złożyli wieńce  
i zapalili znicze pod pomnikiem 
ku czci pomordowanych w czasie 
okupacji hitlerowskiej. Następnie 
przemaszerowali na Rynek pod 
pomnik ku czci żołnierzy AK pole-
głych i pomordowanych w latach 
1939–1956.

Po złożeniu kwiatów oraz oko-
licznościowych przemówieniach 
nastąpiło podsumowanie kon-
kursu plastycznego ogłoszonego 
przez GCKiKF pt. „Bohaterowie 
Niezłomni – Żołnierze Wyklęci”.  
Z dumą informujemy, że I miej-
sce zajęła uczennica klasy VII 
naszej szkoły Natalia Szymańska, 
a wyróżnienie otrzymała Wiktoria 
Rafalak z klasy V. Gratulujemy!

Solidarni z Ukrainą
Człowiek jest wielki nie przez 

to, co posiada, lecz przez to, kim 
jest i nie przez to, co ma, lecz 
przez to, czym dzieli się z innymi 
(Jan Paweł II).

Szkolny Klub Wolontariusza 
składa serdeczne podziękowa-
nia całej społeczności szkolnej 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Ludwikowie 
za włączenie się w akcję charyta-
tywną „Na pomoc Ukrainie”.

Zebrane dary zostały przeka-
zane do OSP w Ludwikowie oraz 
na Oddział Położniczy Radom-
skiego Szpitala Specjalistycznego 
im. dr Tytusa Chałubińskiego.

Beata Nowak

PSP w Ludwikowie
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Nasze prawa
Ważnym elementem jest kształ-

towanie u dziecka świadomości 
własnych praw, ale również posza-
nowania praw drugiego człowieka. 
20 listopada razem z UNICEF obcho-
dziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Praw Dziecka, który stał się dosko-
nałą okazją do zwiększenia świado-
mości dzieci na ten temat. Zostały 
przeprowadzone zajęcia, poga-
danki, zabawy i prezentacje. Wspól-
nie wykonaliśmy piosenkę Małej 
Orkiestry Dni Naszych „O Prawach 
Dziecka”. Dzień był okazją do tego, 
aby dorośli nie zapominali o tym, 
że każdy z nas ma równe prawa do 
życia, miłości czy opieki zdrowotnej. 
Wierzymy, że świadomość własnych 
praw jest kluczowa w kształtowaniu 
postawy świadomego rodzica, ale i 
małego dobrego człowieka.

Ślubujemy
W listopadzie odbyła się uroczy-

stość ślubowania dzieci z oddziału 
przedszkolnego „Motylki” oraz 
„Sówki” przy nieocenionym wsparciu 
grypy przedszkolnej „Biedronki”. Był 
to pierwszy tak ważny i poważny 
debiut artystyczny. Dzieci podeszły 
do tego z entuzjazmem, przez wiele 
dni pilnie uczyły się piosenek i wier-
szy. Był to dla nich spory, ale i miły 
wysiłek. Wszystko udało się dosko-
nale! Głośny śpiew i piękna recyta-
cja wierszy zachwyciła wszystkich 
gości, a mali artyści zostali nagro-
dzeni gromkimi brawami. Przedszko-
laki z uniesioną dłonią, zgodnym 
chórem złożyły uroczystą przysięgę, 
a aktu pasowania symbolicznym 
ołówkiem dokonał dyrektor szkoły 
Radosław Kotowicz. Dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i symboliczne 
prezenty od rodziców i wychowaw-
ców. Występom najmłodszych dzieci 
w naszej szkole towarzyszył uśmiech 
i dobra zabawa!

Zerknęliśmy w przyszłość…
Andrzejki to dzień, w którym 

świat realny łączy się ze światem 
magii i wróżb. Wtedy to św. Andrzej 
uchyla rąbka tajemnicy i za sprawą 
znaków podpowiada, co nas czeka. 
To okazja do zabawy i źródło sza-
cunku dla tradycji i obrzędów ludo-
wych. Wróżby pobudzają wyobraź-
nię, pozwalają przenieść się w świat 
marzeń i fantazji. W każdej z klas, 
odbyło się andrzejkowe spotkanie 
z wróżką. Pojawiły się u nas cza-
rownice, magowie, aniołki, cyganki. 
Słowem – cała masa wróżbitów. 
Uczniowie, kultywując tradycje, 
wróżyli z butów, jabłek, serduszek, 
szklanej kuli. Było także lanie wosku 
przez klucz i czytanie z kart. Katalog 
wróżb był obszerny i bogaty, a każdy 
pragnął wywróżyć sobie coś wyjąt-
kowego. Organizowane były pokazy 
czarnej magii. Dużym powodzeniem 
nie tylko wśród uczniów, ale rów-
nież wśród nauczycieli cieszyły się 
ciasteczka z wróżbami, które przy-
gotowała klasa 6.

Każdy go ma…
Miś jest mały i puchaty, miś jest 

fajny i kudłaty, miś jest gruby, jak 
ta kula, misia zawsze się przytula. 
Lecz czasami też tak bywa, że się 
o nim zapomina. Ale my nie zapo-
mnieliśmy... Obchodziliśmy święto 
najmilszej zabawki na świecie i 
najlepszego przyjaciela dzieci – 
Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia 

dzieci poznały historię powstania 
pluszaków, nie zabrakło tańców, 
torów przeszkód, wierszy i piosenek  
o tematyce misiowej. Dzieci przy-
gotowały również słodki, misiowy 
poczęstunek – kanapki i prawdziwy 
tort dla bohatera dzisiejszego dnia! 
A na koniec pluszowy miś zrobił 
nam wszystkim niespodziankę 
i odwiedził dzieci w salach, przyno-
sząc „małe co nieco” dla wszystkich 
przedszkolaków.

Paczki, prezenty, podarki
6 grudnia od wielu lat jest 

dniem, gdzie w naszej szkole pod-
trzymujemy mikołajkową tradycję. 
Od samego rana z każdej strony 
kręciły się po korytarzach i w kla-
sach dzieci ubrane na czerwono, w 
mikołajkowych czapkach. I przybył… 
Dzieci doczekały się upragnionego 
Mikołaja. Podczas spotkań w kla-
sach, śpiewaniu i tańcom towarzy-
szył miły nastrój. Mikołaj przystąpił 
do swojego zadania – obdarował 
dzieci upominkami, przyjmowanymi 
z wypiekami na twarzach i z rado-
ścią. Wszystkim małym i większym 
wręczał prezenty. Przygotowaniom 
nie było końca. Ozdabialiśmy, ubie-
raliśmy, piekliśmy i dekorowaliśmy. 
Klasa 3 pod opieką D. Kucharczyk 
wykonała mikołajkowe zawieszki 
na drzwi z napisem „Czekamy na 
Mikołaja” oraz ozdabiała pierniki dla 
Świętego i elfów. Gościem na zaję-
ciach był dyrektor Radosław Koto-
wicz, który egzamin ze zdobienia 
zdał na 6.

Doradzamy…
Uczniowie klasy 8 pod opieką A. 

Bińkowskiej pojechali na wycieczkę 
do Radmotu w ramach doradztwa 
zawodowego. Firma ta zajmuje się 
obróbką i skrawaniem. Uczniowie 
zostali oprowadzeni po halach pro-
dukcyjnych i zapoznani ze specyfika 
pracy w zakładzie. Na koniec otrzy-
mali upominki. Wyjazd ten był dobra 
okazją do poszerzenia swojej wiedzy 
przed podjęciem decyzji o wyborze 
przyszłej szkoły ponadpodstawowej. 
Dziękujemy za zaproszenie.

Światło Wolności…
Dla upamiętnienia tragicznych 

wydarzeń sprzed 40 lat w oknach 
polskich domów zapłonęły świece. 
My również włączyliśmy się w akcję 
społeczną „Ofiarom stanu wojen-
nego. Zapal Światło Wolności”, orga-
nizowaną przez Instytut Pamięci 
Narodowej po raz dziewiąty. Ma ona 
na celu upamiętnienie wszystkich 
tych, którzy stracili życie lub w inny 
sposób ucierpieli w wyniku wpro-
wadzonego 13 grudnia 1981 roku 
stanu wojennego. Akcja nawiązuje 
do gestu solidarności, jaki wobec 
Polaków żyjących w stanie wojen-
nym w Wigilię Bożego Narodzenia 
1981 r. wykonały rzesze mieszkań-
ców wolnego świata. Polacy w kraju 
w podobny sposób wyrażali swój 
sprzeciw wobec brutalnej polityki 
komunistycznych władz. Za tych, 
co zginęli za wolną Polskę ucznio-
wie zapalili symboliczny znicz przed 
„Głazami Pamięci”.

Przyjaźń, lojalność, odwaga...
Takie wartości i przesłanie płyną 

ze spektaklu „Chłopcy z Placu Broni”, 
na który wybrali się uczniowie kl. 
4–6 do radomskiego teatru. Przy-
pomnieliśmy sobie historię o sile 
marzeń, magii dzieciństwa i dro-

dze ku dorosłości. Fabułę adaptacji 
powieści F. Molnára stanowi spór o 
tytułowy plac. Ciekawe kostiumy i 
realistyczna scenografia (wzboga-
cona ruchem, kolorem i ekspresją 
świateł) przeniosły nas na ulice 
Budapesztu, uruchamiając naszą 
wyobraźnię i czyniąc to spotkanie 
niezapomnianym. Przedstawienie 
nawiązuje do radomskich protestów, 
które miały miejsce w czerwcu 1976 
r. i są doskonałym przykładem walki 
o swój byt, ponad wszelkie podziały. 
Uczniowie z uwagą obejrzeli przed-
stawienie i mamy nadzieję, że dla 
nich takie wartości, jak przyjaźń, 
lojalność, honor są tak samo ważne 
jak dla bohaterów sztuki. Wyjazd 
zorganizowała i sprawowała opiekę, 
wraz R. Dziurą, A. Paszkiewicz.

Mamy pierwsze miejsce!
W dniu 18 grudnia pod opieką 

A. Binkowskiej i dyrektora szkoły 
Ryszarda Kotowicza drużyna z 
naszej szkoły wywalczyła I miejsce 
w Gminnym Turnieju o Puchar Wójta 
w piłce siatkowej. Skład drużyny był 
następujący: A. Jurkowski, J. Urbań-
ski, F. Wójtowicz, B. Wus, J. Rączkow-
ski, K. Bolek, B. Górnik. Wyróżniony 
został nasz uczeń B. Wus, który 
został Najlepszym Zawodnikiem 
Turnieju. Chłopcy zdobyli dla szkoły 
wspaniały puchar, nagrody dla 
szkoły i upominki. Rywalizacja była 
wspaniała. Gratulacje Chłopcy! Gra-
liście pięknie, z dużym poświęce-
niem. Jesteśmy z Was dumni.

Bijemy rekord
W grudniu z inicjatywy E. Wolak 

odbył się konkurs bożonarodze-
niowy na najdłuższy łańcuch cho-
inkowy. Celem rywalizacji było 
kultywowanie wśród dzieci pielę-
gnacji zwyczajów i tradycji Świąt 
Bożego Narodzenia, rozwijanie 
i kształtowanie wyobraźni pla-
stycznej dzieci oraz wdrażanie do 
dbałości o estetykę wykonywanej 
pracy. W tym dniu wszystkie młod-
sze dzieci wykonały piękne różno-
barwne łańcuchy, których długość 
sięgała nawet 40 m. Dyrektor  
szkoły Radosław Kotowicz wręczył 
dyplomy i nagrody.

Idą święta…
Aktywnie włączyliśmy się w 

czwartą edycję ogólnopolskiej 
kampanii społecznej „Idą  święta, 
nie o sms-ie, lecz o kartce pamię-
taj”. Celem tej inicjatywy jest 
zwrócenie uwagi na ważność rela-
cji międzyludzkich w świecie zdo-
minowanym przez nowe technolo-
gie. Uczniowie wysyłając kartki do 
swoich bliskich oraz osób samot-
nych i potrzebujących realizują 
elementy wychowania do życia w 
rodzinie, wspierają ideę dzielenia 
się życzeniami, poprzez tradycyjne 
pisanie kartek świątecznych, a 
nade wszystko sprawiają ogromną 
radość dla odbiorcy. Działania 
koordynowała A. Paszkiewicz.

Konkursy MKO
Mimo trudnej sytuacji pande-

micznej, w naszej szkole odbyły 
się konkursy przedmiotowe i tema-
tyczne pod patronatem Mazowiec-
kiego Kuratora Oświaty. Do etapu 
rejonowego zakwalifikowała się: 
A. Malinowska z przedmiotu geo-
grafia – opiekun R. Dziura, a do 
etapu wojewódzkiego R. Adam-
czyk z przedmiotu historia i wos 
– opiekun A. Lipiec. Jest to sukces 
dla naszej szkoły. Gratulujemy i 
czekamy na wynik.

Babciom i Dziadkom…
Nasi kochani Dziadkowie nie 

mogli nas odwiedzić w szkole w 
związku z sytuacją pandemiczną. 
Nasi uczniowie nie zapomnieli 
o tych wyjątkowych członkach 
naszych rodzin. Od czego przecież 
mamy Internet? Chwilowy okres 
nauki zdalnej oraz brak codzien-
nego kontaktu z rodzicami zinten-
syfikowały działania nauczycieli w 
formie on-line. Więc dlaczego by 
nie zrobić filmiku dla wspaniałych 
Dziadków lub poprzesyłać tysiąca 
całusów na zdjęciach? Zatem 
występy z okazji tego szczegól-
nego dnia zostały przeniesione w 
sferę wirtualną, prezenty zostały 
doręczone do rąk własnych Dziad-
ków przez naszych uczniów  
i możemy się domyślać, że uściski  
i buziaki były czułe jak zawsze.

Dzień Języka Ojczystego
To coroczne święto obchodzone 

21 lutego, które zostało ustano-
wione przez UNESCO 17 listopada 
1999 roku. Również nasza szkoła 
włączyła się w obchody tego święta. 
Na lekcjach języka polskiego ucznio-
wie poznawali historię naszego 
języka od czasów średniowiecza 
do współczesności oraz dowiedzieli 
się, że nasz język – choć niełatwy – 
to potrafi być naprawdę piękny. Nie 
zabrakło także konkursów, zabaw 
językowych, gazetek tematycznych. 
Czytali „łamańce językowe”, odgady-
wali znaczenia popularnych związ-
ków frazeologicznych, rozwiązywali 
quiz językowy, dzielili się ciekawost-
kami związanymi z poprawnością 
językową. Nauczyciele starali się 
przekazać uczniom swoją wiedzę o 
wyjątkowym bogactwie języka pol-
skiego i konieczności dbania o to, jak 
mówimy i jak piszemy. Koordynato-
rem była A. Paszkiewicz.

Rywalizacja sportowa
Aktywność ruchowa służy pod-

trzymaniu zdrowia, sprawności 
fizycznej, wydolności i dobrego 
samopoczucia. Uprawianie sportu 
kształci nawyki czynnego wypo-
czynku i integruje środowisko 
szkolne i lokalne. Naszym celem 
jest upowszechnienie takich wła-
śnie form aktywności fizycznej. 
Radością są dla nas nasze dziew-
czynki w kategorii rocznik 2009  
i młodsze trenowane przez Ryszarda 
Dziurę, które zajęły I miejsce w mini 
siatkówce w gminie Jedlińsk. Będą 
reprezentowały szkołę i gminę  
w następnym etapie rozgrywek, zaś 
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chłopcy w tej samej kategorii zajęli 
II miejsce. Cieszy fakt, że zdecydo-
wana większość zawodników była  
z klasy czwartej i piątej.

W dniu 23 II odbyły się Gminne 
Eliminacje do MMS w siatkówce 
dziewcząt i chłopców. Reprezenta-
cja przygotowana przez A. Bińkow-
ską chłopców z naszej szkoły zajęła 
II miejsce. 28 lutego dziewczynki z 
klasy 8: A. Malinowska i R. Adamczyk 
uczestniczyły w Zawodach Mię-
dzygminnych w Tenisie Stołowym 
w Jedlińsku. Po zaciętej i wyrów-
nanej walce wywalczyły I miejsce  
i awans do Zawodów Powiatowych, 
a chłopcy zajęli III miejsce.

Karnawał
Był to dzień wyczekiwany przez 

najmłodszych uczniów. Wszystkie 
sale lekcyjne zamieniły się w salę 
balową przyozdobioną w różnoko-
lorowe łańcuchy, serpentyny, gir-
landy i balony. Piękny wygląd klas 
wprowadził uczestników w wesoły 
nastrój i zachęcił do wspólnej 
zabawy. Dzieci wystąpiły w cieka-
wych, kolorowych kostiumach, prze-
brane za bohaterów znanych bajek 
i wiele innych barwnych postaci, 
których nie sposób zliczyć i wymie-
nić. Podczas klasowych zabawy były 
tańce, quizy, zabawy integracyjne 
oraz konkursy, więc każdy miał oka-
zję się wykazać. Wszyscy uczniowie 
bawili się znakomicie przy rytmach 
różnorodnej muzyki, jak przystało na 
prawdziwy bal. Rolę wodzireja prze-
jęły panie wychowawczynie.

Tropem Wilczym...
1 marca uczestniczyliśmy w X 

Edycji Biegu upamiętniającego Żoł-

nierzy Wyklętych pod patronatem 
Fundacji Wolność i Demokracja. 
Bieg odbył się na szkolnym boisku 
na symbolicznym dystansie 1.963 
m – jest to data śmierci ostatniego 
Wyklętego – Józefa Franczaka, ps. 
Lalek. Celem biegu było oddanie 
hołdu bohaterom niezłomnym. 
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
medale i dyplomy z rąk dyrektora 
szkoły Radosława Kotowicza. Dzia-
łania koordynowała A. Bińkowska.

Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych to ważna data w 
kalendarzu szkoły, przejaw naszej 
patriotycznej postawy i przywią-
zania do tradycji niepodległo-
ściowych. W ramach obchodów T. 
Ostrek przybliżył historię Żołnie-
rzy Wyklętych z wykorzystaniem 
materiałów edukacyjnych IPN. 
Spotkania były okazją do poznania 
historii i zastanowienia się, czym 
dla nas jest patriotyzm. W dniu 6 
marca poczet sztandarowy PSP w 
Jedlance wraz z dyrektorem Rado-
sławem Kotowiczem i T. Ostrkiem 
reprezentowali naszą placówkę w 
gminnych obchodach Narodowego 

Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”. Uroczystości rozpoczęły 
się od mszy św. odprawionej w 
kościele parafialnym w Jedlińsku. 
Następnie złożono wieńce i zapa-
lono znicze pod pomnikiem ku czci 
pomordowanych w czasie okupacji 
hitlerowskiej. Po oddaniu hołdu 
poległym, zebrani przemaszero-
wali na Rynek pod pomnik ku czci 
żołnierzy AK poległych i pomor-
dowanych w latach 1939–1956. 
Odbyło się również podsumowanie 
Gminnego Konkursu Plastycznego 
„Bohaterowie Niezłomni – Żołnie-
rze Wyklęci”. Uczennica naszej 
szkoły Z. Rutka zajęła II. miejsce.

Pomagamy!
Jesteśmy świadkami wstrząsają-

cych i tragicznych chwil dla Ukrainy i 
jej mieszkańców. Wojna, którą każdy 
z nas znał z opowieści przodków, 
i której nikt z nas nie wyobrażał 
sobie w najczarniejszych scenariu-
szach, właśnie toczy się na naszych 
oczach. Całym sercem jesteśmy 
z obywatelami Ukrainy! Wojna to 
siła niszcząca budynki, ale przede 
wszystkim rozdzierająca serca. 

Serca rodzin, serca dzieci. Dzieci nie 
mogą dorastać w świecie terroru  
i strachu, uczyć się świata w jego 
najbardziej mrocznej odsłonie. 
Rodziny powinny być razem, w bez-
piecznym miejscu. Wobec wydarzeń 
nasza szkoła włączyła się w działa-
nia, by pomóc naszym sąsiadom.

Zdrowy kręgosłup
Wady postawy u dzieci bywają 

niezauważane, bo najczęściej nie 
powodują dokuczliwych dolegli-
wości. Dzięki inicjatywie dyrektora 
Radosława Kotowicza zakwalifiko-
waliśmy się do projektu „Wsparcie 
dzieci z chorobami kręgosłupa”, 
który kierowany jest do dzieci z 
województwa mazowieckiego 
uczęszczających do klas 1–6 
szkoły podstawowej. Jego celem 
jest poprawa stanu zdrowia dzieci 
poprzez wdrożenie komplekso-
wych programów terapeutyczno
-edukacyjnych. W ramach projektu 
uczestnicy otrzymują bezpłatną 
kompleksową opiekę fizjoterapeu-
tyczną oraz ćwiczenia grupowe 
w atrakcyjnej formie dla dzieci, 
prowadzone przez fizjoterapeutę 
składające się z ćwiczeń ogólno-
rozwojowych uzupełnionych przez 
ćwiczenia specjalistyczne i szko-
lenie dla rodziców. Projekt finan-
sowany jest ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego dla 
Osi priorytetowej IX działania 9.2 
usług zdrowotnych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego i będzie 
trwał do końca roku szkolnego.

Anna Paszkiewicz

Poznaj Polskę!
W pierwszych dniach grudnia 

odbyła się trzydniowa wycieczka do 
Wieliczki, Krakowa i Energylandii w 
Zatorze, która została zrealizowana 
w ramach ministerialnego programu 
„Poznaj Polskę”. Uczniowie klas IV 
– VIII zwiedzili Kopalnię Soli wraz z 
Muzeum Żup Solnych w Wieliczce i 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Łagiewnikach, Muzeum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Wawel, 
Muzeum Narodowe w Krakowie oraz 
czerpali mnóstwo energii z pobytu 
w Parku Rozrywki Energylandia 
w Zatorze. Te obfitujące w nowe 
doznania i pełne intensywnych 
wrażeń trzy dni okazały się nieza-
pomnianą lekcją wiedzy o najpięk-
niejszych zakątkach województwa 
małopolskiego. 

Z wizytą w teatrze
10 grudnia uczniowie klas IV - VI 

obejrzeli w Teatrze Powszechnym w 
Radomiu spektakl Chłopcy z Placu 
Broni, który stanowił piękną lekcją 
przyjaźni i lojalności. Efekty spe-
cjalne, muzyka, taniec i gra akto-
rów przyciągnęły uwagę młodych 
widzów, którzy w skupieniu oglądali 
widowisko do samego końca i nagro-
dzili je gromkimi brawami.

Kiermasz bożonarodzeniowy
19 grudnia w Kaplicy w Starych 

Zawadach i w kościele w Lisowie 
odbyły się kiermasze bożonarodze-
niowe prac przygotowanych przez 
uczniów, rodziców i pracowników 
szkoły PSP w Starych Zwadach. 
Akcja została zrealizowania dzięki 
współpracy naszej placówki z księ-

dzem proboszczem -  Czesławem 
Sobolewskim oraz księdzem Piotrem 
Klepaczewskim. Środki pieniężne 
uzyskane ze sprzedaży wsparły 
naszą szkołę. 

Wspólne kolędowanie
17 grudnia odbył się dzień wspól-

nego kolędowania. Chętni uczniowie 
poprzebierali się w postacie z betle-
jemskiej nocy. W pierwszej kolejno-
ści przy pięknie udekorowanej cho-
ince zgromadziły się przedszkolaki 
i uczniowie klas I-III, a następnie 
klasy IV-VIII. Oprócz wspólnego 
śpiewania kolęd mogliśmy wysłu-
chać występów uzdolnionych lau-
reatów nagród Gminnego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek oraz złożyć sobie 
życzenia. Był to niezapomniany 
dzień, który pozwolił choć na chwilę 
zatrzymać się w pędzie przedświą-
tecznych przygotowań i wprowadził 
nas w atmosferę zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia. 

Dzień Babci i Dziadka

21 stycznia obchodziliśmy w 
szkole Dzień Babci i Dziadka. Nasi 
uczniowie przygotowali wraz z 
wychowawcami programy arty-
styczne, którymi wyrazili swoim 
najukochańszym babciom i dziad-
kom wdzięczność za okazaną troskę.  
Drobne upominki złożone na ich ręce 
były dowodem bezgranicznej miłości 
wnucząt. Wzruszający program arty-
styczny zakończył się gromkim Sto 
lat odśpiewanym uroczyście przez 
wszystkich uczniów naszej szkoły. 

Bal karnawałowy 
22 stycznia w naszej szkole odbył 

się bal karnawałowy.  Sala gimna-
styczna w zimowej scenerii wyglą-
dała inaczej niż na co dzień i zmie-
niła się w prawdziwą salę balową. 
Najmłodsze dzieci wystąpiły w 
ciekawych, kolorowych kostiumach, 
przebrane za  bohaterów znanych 
bajek i nie tylko.  Wszyscy ucznio-
wie bawili się znakomicie przy 
rytmach różnorodnej muzyki. Były 

pociągi, korowody, kółeczka i tańce 
w parach.  Wszyscy mogli uczestni-
czyć w zabawach i konkursach. Dzię-
kujemy rodzicom za zaangażowanie 
w przygotowanie sali balowej, przy-
gotowaniu paczek dla dzieci a Pań-
stwu Ewie i Waldemarowi Dabińskim 
za ufundowanie słodyczy do tychże 
paczek. Dziękujemy panu markowi 
Świniarskiemu i Jarosławowi Roma-
nowskiemu za oprawę muzyczną 
naszego balu. 

Walentynki 
Tegoroczne obchody święta zako-

chanych odbyły się w dwóch turach. 
Młodsi uczniowie świętowali ten 
dzień w terminie, zaś starsi musieli 
poczekać na powrót ze zdalnego 
nauczania. W jednym i drugim przy-
padku nie brakowało ogromu słów 
miłości, które zostały przelane na 
własnoręcznie wykonane kartki 
walentynkowe. Nie obyło się także 
bez wyrazów sympatii skierowanych 
pod adresem nauczycieli i wycho-
wawców. 

KONKURSY
Hej, kolęda, kolęda…
14 grudnia odbyły się Jedlińskie 

Spotkania z Kolędami i Pastorał-
kami organizowane przez GCKiKF w 
Jedlińsku. Naszą szkołę reprezento-
wali uczniowie wytypowani podczas 
szkolnego etapu konkursu. Z dumą 
informujemy, że w poszczególnych 
kategoriach zdobyliśmy następu-
jące nagrody:  Maria Dyziak z kl. 
II  - II miejsce, Kacper Piwowar z kl. 
VI - III miejsce, Natalia Sąpór z kl. V – 
wyróżnienie, Katarzyna Krakowiak z 
kl. VII - II miejsce. Jesteśmy dumni z 
naszych młodych wokalistów!

Najpiękniejsze ozdoby choinkowe
14 grudnia odbyło się także uro-
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czyste podsumowanie Gminnego 
Konkursu Plastycznego Gwiazdy 
i Gwiazdeczki Bożonarodzeniowe 
oraz Anioły i Aniołki  Bożonaro-
dzeniowe zorganizowanego przez 
GCKiKF w Jedlińsku. Tegorocznymi 
finalistami zostali: Miron Jończyk kl. 
II- nagroda, Wojciech Stachowiak kl. 
II- wyróżnienie, Lena Bakowska kl. 
IV- nagroda, Alicja Romanowska kl. 
IV- nagroda,  Julia Adamczyk kl. III – 
wyróżnienie, Oskar Romanowski kl. 
V- wyróżnienie, Izabela Popiel kl. 
VI- nagroda. Cieszymy się, że nasi 
uczniowie tak licznie biorą udział w 
konkursach plastycznych.

Uroczyste podsumowanie Gmin-
nego Konkursu Plastycznego „Trzy 
razy nie- nie pij, nie pal, nie bierz”

13 grudnia o godz. 9.30 w naszej 
szkole odbyło się uroczyste pod-
sumowanie Gminnego Konkursu 
Plastycznego Trzy razy nie- nie pij, 
nie pal, nie bierz! realizowanego w 
tym roku szkolnym pod hasłem Żyj 
w zgodzie z naturą. Uroczystość 
składała się z dwóch części. Ucznio-
wie klasy II, IV i VI zaprezentowali 
zgromadzonej publiczności montaż 
słowno – muzyczny tematycznie 
powiązany z konkursem. Następnie 
laureatom konkursu zostały wrę-
czone nagrody i wyróżnienia. Warto 
nadmienić, że do organizatorów 
wpłynęły aż 162 prace plastyczne! 
Tym bardziej rozstrzygnięcie kon-
kursu nie należało do łatwych zadań. 
Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy, a Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Jedlińsku za ufundowane 
nagród. 

II miejsce Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Batalionów 
Chłopskich w Starych Zawadach.

Miło jest nam poinformować o 
kolejnym sukcesie PSP w Starych 
Zawadach! Nasza szkoła zajęła II 
miejsce w XVII edycji Konkursu – 
zbiórka surowców wtórnych dla 
przedszkoli, szkół podstawowych 
i średnich z terenu wojewódz-
twa mazowieckiego organizowa-
nego przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego. W 
nagrodę otrzymaliśmy oczyszczacz 
powietrza firmy PHILIPS oraz sys-
tem audio SONY. Sukces zawdzię-
czamy całej społeczności szkol-
nej, która angażuje się w zbiórkę 
elektrośmieci oraz pani Katarzynie 
Pękackiej, która koordynuje działa-
nia na terenie naszej placówki.

AKCJE CHARYTATYWNE
Paczka dla Rodaka i Bohatera 

na Kresach
22 listopada zakończyliśmy w 

naszej szkole zbiórkę darów dla 
Polaków mieszkających na Wileńsz-
czyźnie. Szkolne Koło Wolontariatu 
serdecznie dziękuje wszystkim, 
którzy wsparli kolejną akcję charyta-
tywną i dzięki którym nasi rodacy na 
Litwie mogli godnie przeżyć święta 
Bożego Narodzenia. 

Zakręcona akcja
Szkolne Koło Wolontariatu we 

współpracy z Samorządem Uczniow-
skim od kilku lat wspiera Krzysia 
Czupryna, organizując na terenie 
szkoły zbiórkę plastikowych nakrę-
tek. Dzięki uprzejmości pani Moniki 
Kowalczyk oraz ogromnemu zaan-
gażowaniu całej społeczności szkol-
nej ponad 90 kilogramów korków 
dotarło do chłopca jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia. 

Akcja charytatywna Pomóżmy 
zwierzętom przetrwać zimę

17 grudnia Szkolne Koło Wolon-
tariatu we współpracy z Samorzą-
dem Uczniowskim i Szkolnym Kołem 
LOP  zakończyło akcję charytatywną 
pod hasłem Pomóżmy zwierzętom 
przetrwać zimę. Celem akcji była 
pomoc psiakom ze Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Urbano-
wie. Zebrano karmę w puszkach 
(54 kg), karmę suchą (65 kg), kaszę, 
makarony (10 kg) oraz koce i ręcz-
niki. Koordynatorzy  akcji serdecznie 
dziękują wszystkim, którym nie jest 
obojętny los bezpańskich zwierząt.

SPORT
I Gminny Turniej Piłki Siatkowej
18 grudnia drużyna chłopców 

uczestniczyła w I Gminnym Turnieju 
Siatkówki o Puchar Wójta Gminy 

Jedlińsk. Patronat nad turniejem 
objął Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk oraz drużyna młodzieżowa 
naszego klubu. W turnieju wzięło 
udział pięć szkół podstawowych z 
gminy Jedlińsk: z Bierwiec, Jedlanki, 
Ludwikowa, Starych Zawad i z 
Wierzchowin. Gratulujemy zaan-
gażowania i ambitnej postawy na 
boisku całemu zespołowi.

Powiatowe eliminacje do XXII 
edycji Turnieju Z podwórka na 
stadion o Puchar Tymbarka.

Kolejny raz młodzi sportowcy 
ze Starych Zawad pokazali swój 
lwi pazur. Tym razem po zaciętej 
i wyrównanej walce wywalczyli 
srebrne medale. To wielkie wyróż-
nienie dla naszej małej społeczno-
ści szkolnej i lokalnego środowiska. 
Drużyna w składzie: Natalia Sąpór, 
Łucja Śmielak, Nikola Radecka, Lena 
Bakowska, Natalia Kowalik, Kata-
rzyna Jurczak, Katarzyna Żarłok 
zajęła II miejsce w powiatowych eli-
minacjach do XXII edycji Turnieju  Z 
podwórka na stadion o Puchar Tym-
barka.

Gminna piłka siatkowa
22 lutego w PSP Jedlanka roze-

grane zostały eliminacje gminne w 
Minisiatkówce dziewcząt i chłop-
ców do XXIV Mazowieckich Igrzysk 
Dzieci. Nasza drużyna dziewcząt 
zajęła 2 miejsce, a chłopców – 3.

Bieg Tropem Wilczym – Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca w naszej szkole odbył się 
Bieg Tropem Wilczym – Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, w którym 
uczestniczyły reprezentacja spo-
łeczności szkolnej PSP w Wierzcho-
winach oraz naszej placówki. Zwy-
cięzcy otrzymali piękne pamiątkowe  
medale, koszulki, bidony. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali naklejki i słodki 
upominek.

ŚWIETLICA
Od początku roku szkolnego świe-

tlica szkolna zapewnia uczniom 
mnóstwo atrakcji, bowiem na zaję-
ciach realizowany jest kalendarz nie-
typowych świąt. Był Dzień Buraka, 
Dzień Białych Skarpetek, Dzień 
Sekretarki, Dzień puzzli, Dzień Kota 
w świetlicy, Dzień Dinozaura, Dzień 
Piegów, Dzień Pisarza oraz Tłusty 
Czwartek. Ponadto uczniowie pisali 
listy do Świętego Mikołaja, piekli 
pierniki na kiermasz świąteczny i 
zadbali o wystrój świąteczny szkoły. 
W okresie przedświątecznym dzieci 
uczęszczające na świetlicę szkolną 
realizowały także kalendarz adwen-
towy. Cieszymy się także, że wystrój 
świetlicy wzbogaca się o nowe ele-
menty. Pod koniec grudnia udało się 
zakupić pufy, które z miejsca skradły 
serca naszych milusińskich pociech. 

 Ewa Murdza

Razem na święta
W grudniu wszystkich opano-

wała radosna atmosfera przygoto-
wań do Świąt Bożego Narodzenia. 
Uczniowie piekli pierniczki, przy-
gotowywali stroiki i inne ozdoby. 
Mocno wspierali ich w tych działa-
niach rodzice, ponieważ tuż przed 
świętami odbył się kiermasz świą-
teczny.

Reprezentanci naszej szkoły 
wzięli udział w jedlińskich spotka-
niach z kolędami i pastorałkami, 
których organizatorem było GCKiKF. 
Cezary Cielniak zdobył I miejsce 
i reprezentował naszą szkołę w 
kolejnym etapie w eliminacjach do 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek „Staropolskie Kolędo-
wanie”. Uznanie zdobyli również 
pozostali uczniowie: II miejsce zajął 
Kamil Smyrda w kategorii klas 1–3, 
II miejsce przypadło Nikoli Boryczce 
w kategorii klas 4–6, w kategorii 
klas 7–8 trio w składzie: Amelia 
Dyziak, Zuzanna Konopka i Natalia 
Kowalska uplasowało się na II miej-
scu.

Jak co roku odbył się także 
Szkolny Konkurs Kolęd i Pastora-
łek. Swoje talenty zaprezentowali 
uczniowie oddziałów przedszkol-
nych i klas 1–3. Celem konkursu 
było podtrzymywanie pięknej 
tradycji śpiewu kolęd i pastorałek. 
Na wyróżnienie zasłużyły: Emilia 
Sajewska, Julia Czubak. Emilia Sta-
rzyńska, Lena Komorowska i Wikto-
ria Dawidowska.

Na pamiątkę wydarzeń w Betle-
jem uczniowie z opiekunami przy-
gotowali wspaniałe widowisko, 
które zaprezentowali 17 grudnia 
2021 r. Całą treść jasełek opowia-
dały teksty kolęd i pastorałek, do 
których uczniowie biorący udział 
w przedstawieniu dopasowywali 
gesty, ruch sceniczny i mimikę. Jak 
co roku, element dekoracji jasełek 
stanowiły szopki, które w ramach 
VIII edycji konkursu organizowa-
nego przez Mariusza Turka przygo-
towali uczniowie klasy 4.

Akcje charytatywne
Nasza szkoła po raz kolejny włą-

czyła się w akcję charytatywną 
Zielony Mikołaj. Przekazaliśmy 
słodkości, książki oraz przybory 
szkole, które będą wsparciem dla 
dzieci z domów dziecka, rodzinnych 
domów dziecka, najbardziej potrze-
bujących rodzin z naszego regionu, 
a także specjalistycznych ośrod-
ków pomocy. Również aktywnie 
zbieraliśmy dary w ramach akcji 
Paczuszka dla Maluszka i dostar-
czyliśmy je do Domu Dziecka nr 2 
im. J. Korczaka w Lublinie. Wkrę-
ciliśmy się w pomaganie poprzez 
zbiórkę plastikowych nakrętek. 
Solidaryzując się z Ukrainą zebrali-
śmy najpotrzebniejsze artykuły dla 
uchodźców.

Projekty i innowacje
W ramach zajęć arytmetyki men-

talnej uczniowie klasy 4 przygoto-
wali bombki abakusowe i zdobyli 
I miejsce w ogólnopolskim kon-
kursie. Na zajęciach Koła Nauko-
wego „Fizykoaktywni” uczniowie 
stworzyli mapę myśli „Zagadkowy 
mózg”, która wzięła udział w kon-

kursie organizowanym w ramach 
ogólnopolskiego projektu „Być jak 
Ignacy”. Działanie zakończyło się 
ogromnym sukcesem w postaci 
I miejsca. Otrzymaliśmy również 
nagrodę Internautów w ogólnopol-
skim konkursie „Projektanci Edu-
kacji” za projekt „Ale kosmos!”. W 
ramach udziału w I Ogólnopolskim 
Konkursie z języka niemieckiego 
DACHL Märchen uczniowie z klasy 
5 i 6 uczestniczyli w zajęciach 
poświęconych bajkom i baśniom 
autorów z niemieckiego obszaru 
językowego. W ramach tych działań 
powstały prezentacje i ilustracje 
do baśni braci Grimm z wykorzy-
staniem elementów języka nie-
mieckiego. Uczniowie biorą udział 
w ogólnopolskim projekcie wspie-
rającym naukę języka niemiec-
kiego pn. „10 minut z Niemieckim 
– wystarczy, by się zaprzyjaźnić” 
pod patronatem Goethe Institut w 
Warszawie.

Ciekawym doświadczeniem dla 
wszystkich uczniów był udział w 
zajęciach online e-Planetobus: 
Gwiazdozbiór Układ Słoneczny. 
Edukatorzy z Centrum Nauki Koper-
nik pokazali, że aby zostać bada-
czem kosmosu nie trzeba mieć 
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ogromnego teleskopu. Każdy może 
obserwować niebo i poznawać 
zagadnienia związane z kosmo-
sem. Zajęcia były częścią Programu 
Nauka dla Ciebie w ramach wspól-
nej inicjatywy Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Cen-
trum Nauki Kopernik.

Sportowe zmagania
Drużyna chłopców w składzie: 

Bartek Murawski, Łukasz Walczak, 
Maciek Wojciechowski, Dawid 
Rosłoniec, Krystian Wieczorek, 
Szymon Janeczek, Dawid Jędrze-
jewicz, Dawid Ćwiek, Kuba Gawin 
i Damian Bień wywalczyła II miej-
sce w Turnieju Siatkówki o Puchar 
Wójta Gminy Jedlińsk.

23 lutego bieżącego roku roze-
grane zostały eliminacje gminne 
do MIMS w siatkówce dziewcząt 
i chłopców. Drużyna żeńska w 
składzie: Julia Wiatrak, Amelia 
Dyziak, Małgorzata Piwowarczyk, 
Marta Wieczorek, Katarzyna Tar-
nowska, Magdalena Kucharska, 
Klaudia Bartnik i Wiktoria Marczak 
zakwalifikowała się do zawodów 
międzygminnych. Chłopcy w skła-
dzie: Bartek Murawski, Maciek 
Wojciechowski, Dawid Rosłoniec, 
Krystian Wieczorek, Szymon Jane-
czek, Dawid Jędrzejewicz, Dawid 
Ćwiek i Kuba Gawin pomimo bar-
dzo dobrej gry i pokonania drużyn 

z Bierwiec i Ludwikowa ostatecz-
nie zajęli 3 miejsce.

2 marca 2022 r. rozegrane 
zostały eliminacje międzygminne 
do MIMS w siatkówce dziewcząt. 
Reprezentująca naszą szkołę dru-
żyna zajęła 3 miejsce.

Cieszymy się z sukcesu w Ogól-
nopolskim konkursie na kroki  

w aplikacji mobilnej Pho3nix Kids, 
ponieważ zajęliśmy 5 miejsce.  
W akcję zaangażowała się cała 
szkoła.

Zachować w pamięci
W grudniu obchodziliśmy 40. 

rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego. Zostały przeprowa-
dzone lekcje przybliżające te tra-
giczne wydarzenia oraz na znak 
pamięci wzięliśmy udział w akcji 
„Zapal Światło Wolności”. Aby 
oddać hołd Niezłomnym Bohate-
rom uczestniczyliśmy 1 marca br. 
w X Edycji Biegu upamiętniają-
cego Żołnierzy Wyklętych – Tropem 
Wilczym, organizowanym przez 
Fundację Wolność i Demokracja. 
Bieg odbył się na symbolicznym 
dystansie 1.963 m (upamiętnie-
nie śmierci ostatniego Wyklętego 
– Józefa Franczaka, pseudonim 
„Lalek”). Zwycięzcami zostali: Bar-
tłomiej Murawski, Dawid Rosłoniec, 
Igor Sumiński. W ramach obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych uczniowie obejrzeli 
także prezentacje na podstawie 
materiałów edukacyjnych Insty-
tutu Pamięci Narodowej. Spotkania 
były okazją do zrozumienia trudnej 
polskiej historii i zastanowienia się 
nad współczesnym patriotyzmem.

Profilaktyka
i bezpieczeństwo
Przed feriami zimowymi przed-

stawicielki Samorządu Uczniow-
skiego przeprowadziły krótką kam-
panię informacyjną na temat bez-
piecznych ferii. Uczniowie zostali 

zapoznani z kodeksem postępowa-
nia w czasie ferii zimowych. Poza 
tym cała szkoła uczestniczyła w 
konferencji online „Kręci mnie bez-
pieczeństwo – Bezpieczne ferie”, 
organizowanej przez Komendę 
Miejską Państwowej Straży Pożar-
nej w Radomiu, Komendę Miejską 
Policji w Radomiu oraz Straż Miej-
ską w Radomiu.

23 lutego obchodziliśmy Ogól-
nopolski Dzień Walki z Depresją. 
W związku z tym postanowiliśmy 
zwrócić uwagę na ten problem 
oraz przybliżyć uczniom treści z 
zakresu zdrowia psychicznego. 
Odbyły się zajęcia edukacyjne, 
podczas których uczniowie rozwi-
jali umiejętności mówienia o swo-
ich potrzebach i uczuciach. Emocje 
towarzyszące im podczas lekcji 
odzwierciedliły kolorowe emoti-
konki, narysowane przez uczniów.

Doradztwo zawodowe
W naszej szkole odbyły się 

warsztaty w ramach projektu 
„Złota 10, czyli Mazowiecka 
Szkółka Dziennikarska”, który pro-
wadzi Radio Radom w partner-
stwie z Samorządem Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Podczas spo-
tkania uczniowie mogli posłuchać i 
przyjrzeć się, na czym polega i jak 
wygląda praca dziennikarza radio-
wego. Prowadzący zajęcia, Michał 
Tarnowski, przybliżył informacje 
na temat rodzajów dziennikarstwa. 
Uczniowie dowiedzieli się, co to 
jest fake news i na czym polega 
rzetelne dziennikarstwo. W dru-
giej części warsztatów uczestnicy 
w grupach redagowali informację 
radiową na temat projektu, którą 
prezentowali przed całą klasą. Pro-
wadzący omówił wszystkie wystą-
pienia i udzielił cennych wskazó-
wek. Uczniowie klasy 8 w ramach 
zajęć z doradztwa zawodowego 
odwiedzili Wydział Prawa i Admini-
stracji UTH. Młodzież uczestniczyła 
w wykładzie dr. Wojciecha Wojtyły 
„Podróż w dzieje nauki”, a także 
wysłuchała prelekcji dr. Pawła 
Świtala i dr. Piotra Kobylskiego na 
temat profesji prawniczych. Naj-
bardziej wszystkich zaciekawiła 
sala rozpraw. Uczniowie mogli 
założyć togi i poznać zasady funk-
cjonowania sądu. Może ten wykład 
wpłynie na wybór ścieżki zawodo-
wej ósmoklasistów.

Dzięki zaangażowaniu całej spo-
łeczności szkolnej możemy cieszyć 
się tak bogatą ofertą działań edu-
kacyjnych i wychowawczych.

Patrycja Wieczorek

ZSP we Wsoli
W naszej szkole każdy dzień przy-

nosi nowe wyzwania. W głównej 
mierze czas poświęcamy na naukę 
, ale i również na działania, które 
sprzyjają rozwijaniu kompetencji 
społecznych. Są to m.in.: wyjazdy,  
uroczyste obchodzenie świąt, udział 
w akcjach charytatywnych  udział w 
konkursach i obchodach związanych 
z historią. 

Mikołajki w przedszkolu 
i w bibliotece
6 grudnia nasze przedszkole 

odwiedził bardzo miły i długo ocze-
kiwany gość- Mikołaj. Przedszkolaki 
śpiewały Mikołajowi piosenki. Każdy 
maluch otrzymał słodki prezent. 

Z tej okazji, dzieci z oddziału III 
i IV odwiedziły Centrum Zabaw 
Hula Park w Radomiu. Natomiast 
wszyscy odwiedzający bibliotekę  
mogli obejrzeć wystawę książek 
o Mikołajku. Sukces tych publikacji 
tkwi w prostocie i ujmującym wręcz 
komizmie sytuacyjnym, który bawi 
nieprzerwanie już od 50 lat. Dla 
wypożyczających czytelników była 
przygotowana niespodzianka od 
św. Mikołaja. 

Bożonarodzeniowy
czas w naszej szkole
Z okazji zbliżających się świąt 

Bożego Narodzenia w ramach 
zajęć rozwijających kompetencje 

językowe prowadzonych przez 
P. Karolinę Morawską uczniowie 
przygotowali audycję o przygo-
towaniach i obchodach  świąt 
Bożego Narodzenia w Polsce i 
Wielkiej Brytanii. Audycja ma tytuł: 

„Christmas time is coming”. 
Kiermasz Bożonarodzeniowy
Czas przedświąteczny to 

wspaniały moment na akcje cha-
rytatywne. 15 grudnia 2021 r.  
w naszej szkole odbył się kiermasz  
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bożonarodzeniowy, z którego 
dochód został w całości przeka-
zany na hospicjum im. Królowej 
Apostołów w Radomiu. Przepiękne 
własnoręcznie wykonane ozdoby, 
anioły i kartki świąteczne cieszyły 
się dużym zainteresowaniem wśród 
społeczności szkolnej. Dochód prze-
rósł nasze najśmielsze oczekiwania. 
Zebraliśmy 570 zł! Szkolne Koło 
Wolontariatu i cała społeczność 
szkolna włączyła się do akcji „Paczka 
dla Rodaka i Bohatera na Kresach” 
organizowanej przez Fundację Pol-
skich Wartości. Zbieraliśmy żywność 
o dłuższym terminie ważności, che-
mię gospodarczą i przybory szkolne. 
Zebrane  artykuły trafiły przed świę-
tami Bożego Narodzenia do Pola-
ków z Wileńszczyzny. Organizatorzy 
dziękują za wsparcie akcji i Wasze 
wielkie serca!

Maraton pisania listów
 Maraton Pisania Listów to naj-

większa globalna akcja na rzecz 
praw człowieka: na całym świecie 
rok do roku łączymy siły, aby wspól-
nie wysyłać apele listowne do władz 
i wyrazy solidarności w sprawach 
kilku konkretnych osób, których 
prawa człowieka są łamane. Ucznio-
wie i nauczyciele naszej szkoły przez 
cały tydzień od 6 do 10 grudnia 
pisali listy w obronie Mikity Zala-
tarou nastolatka z Białorusi aresz-
towanego przez policję. Pomimo 
braku dowodów wskazujących na to, 
że Mikita dopuścił się jakiejkolwiek 
formy przemocy, został uznany za 
winnego i skazany na pięć lat pozba-
wienia wolności. 

Jasełka
Dzieci z oddziału przedszkol-

nego 0a oraz 0b wystawiły jasełka.  
Niezwykle barwne inscenizacje 
przedstawiały narodziny Jezusa, 
pokłon pasterzy i królów oraz 
piękny śpiew aniołków. Najwięcej 
humoru dostarczyła scena Heroda i 
Diabła. Zgodnie z tradycją byli Trzej 
Królowie, Maryja, Józef, pastuszko-
wie i anioły. Młodym aktorom gra-
tulujemy zdolności scenicznych, a 
rodzicom dziękujemy za przygoto-
wanie pięknych przebrań i pomy-
słowości. Również uczniowie klasy 
5 b z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia postanowili 
przygotować uroczystą katechezę 
ukazującą tajemnicę narodzenia 
Syna  Bożego. Inscenizacja była 
przeplatana najbardziej znanymi 
polskimi kolędami. 

Najpiękniejsza kartka bożo-
narodzeniowa

Ze świętami Bożego Narodze-
nia związanych jest wiele trady-
cji. Jedną  z nich jest wysyłanie 
kartek świątecznych. Najpiękniej-
sze kartki świąteczne to te, które 
powstają w naszych domach. Wła-
snoręcznie wykonane przez dzieci, 
ozdabiane różnymi technikami, 
z życzeniami płynącymi prosto z 
serca.  I właśnie takie piękne kartki 
dotarły  na przedszkolny konkurs. 
Wybór najpiękniejszej nie był 
łatwy- wszystkie wprowadzały w 
świąteczny nastrój. 

Kolędnicy misyjni
Młodzi wolontariusze poma-

gają dzieciom z Azji Środkowej. 
Tegoroczny projekt Kolędników 
Misyjnych przybliża dzieciom kraje 
takie jak: Kazachstan, Kirgistan i 
Uzbekistan, to tam w szczególnie 
trudnej sytuacji są dzieci niepeł-
nosprawne. Nie mogą chodzić do 
szkół państwowych, a innych szkół 
dla nich nie ma. Uczniowie naszej 
szkoły należący do szkolnego 
wolontariatu także w tym roku 

przystąpili do akcji Kolędników 
misyjnych, by nieść pomoc swoim 
rówieśnikom. Dnia 6 stycznia 2022 
roku w kościele św. Franciszka w 
Wielogórze przedstawili krótką 
inscenizację o tematyce misyjnej. 
Wolontariusze poprosili oglądają-
cych o wsparcie finansowe dzieci 
zamieszkujące w/w kraje. Uzbierali 
542 złote. Kwota ta została wpła-
cona na konto Papieskich Dzieł 
Misyjnych Dzieci. Dziękujemy!

30 finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Nasi wolontariusze wraz z Panią 
Pedagog Lidią Kutkiewicz kwe-
stowali na rzecz WOŚP. Mimo, że 
pogoda w tym roku ich nie roz-
pieszczała - wiało, padało... ale 
pomimo tego  udało się  zebrać  3 
807,43zł. Wszystkim ofiarodaw-
com bardzo dziękujemy!

Dzień Babci i Dziadka w przed-
szkolu

Dziadkowie to wielki skarb dla 
wnuków, oni czynią ich dzieciń-
stwo bardziej pełnym, udanym i 
szczęśliwym. Dlatego, w podzięce 
za ich wielkie serce, w ostatnich 
dniach, dzieci z naszego przed-
szkola przygotowały drobne upo-
minki, a 21 stycznia w połączeniu 
z balem karnawałowym dzieci tań-
czyły śpiewały i pięknie recytowały 
dla Dziadków.  Z racji trwającej pan-
demii Covid-19 uroczystość zastała 
nagrana i przekazana seniorom w 
formie elektronicznej.

Zabierz książkę na ferie
Ferie to idealny czas na relaks 

i odpoczynek, ale także na nadra-
bianie książkowych zaległości. Tuż 
przed zimowym odpoczynkiem 
nauczyciele biblioteki zachęcali 
uczniów do wypożyczenia książek 
w ramach akcji „Zabierz książkę na 
ferie”. 

Goście w izbie regionalnej
Tuż przed feriami w naszej 

szkole pojawili się goście, a mia-
nowicie uczniowie ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowaw-

czego im. J. Korczaka w Radomiu. 
Oglądali z zaciekawieniem odtwo-
rzone wnętrze chłopskiej chaty z 
początków XX wieku. Odgadywali 
przeznaczenie zgromadzonych 
w pomieszczeniu przedmiotów 
i sprzętów codziennego użytku. 
Opiekunka Izby – M. Borowiec była 
pod wrażeniem pogody ducha i 
zaciekawienia gości. 

Walentynki 
Tuż po zimowym odpoczynku 

obchodziliśmy Walentynki. W 
szkole i przedszkolu w tym dniu 
dominował kolor czerwony. Dzieci 
z zaciekawieniem słuchały o tra-
dycjach związanych ze świętem, 
z wielkim zaangażowaniem wyko-
nywały kartki walentynkowe. 
Tego dnia szczególnie okazywały 
sobie życzliwość, dobroć.  Z tej 
okazji uczniowie uczęszczający na 
zajęcia rozwijające kompetencje 
językowe z języka angielskiego 
przygotowali walentynkową audy-
cję o św. Walentym. Zachęcamy do 
wysłuchania. Wszystkie audycje i 
podcasty przygotowane w ramach 
tychże zajęć można znaleźć na 
stronie internetowej naszej szkoły. 

Dzień kota
17 lutego w przedszkolu świę-

towaliśmy Dzień Kota. W tym dniu 
dzieci były ubrane w stroje z moty-
wami swoich ulubionych czworo-
nogów. Poznały wiele ciekawostek 
o kotkach oraz wysłuchały bajek 
których głównymi bohaterami były 
koty, wykonały prace plastyczne  
przedstawiające zwierzątko. Dużo 
uśmiechu przysporzyły dzieciom 
zdjęcia w kociej foto- budce. Z 
okazji tego dnia organizowany jest 
konkurs plastyczny „Koty, koteczki”.

Z kart historii
Nasi uczniowie i nauczyciele 

pamiętają i wspominają ważne 
dla naszego kraju wydarzenia. 
W ubiegłym roku 2021r. przypa-
dała 40 rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego wprowadzo-
nego 13.12.1981r. na terenie 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej, niezgodnie z Konstytucją,  
w rocznicę tego wydarzenia na 
lekcjach historii przypomniano to 
ważne we współczesnych dzie-
jach naszego kraju wydarzenie. 1 
marca- Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych- jest wyra-
zem hołdu dla żołnierzy drugiej 
konspiracji za świadectwo męstwa, 
niezłomnej postawy patriotycznej 
i przywiązania do tradycji niepod-
ległościowych za krew przelaną  
w obronie Ojczyzny.

Międzynarodowy 
Dzień Pisarzy
W literackim kalendarzu data  

3 marca to ważny dzień. Właśnie 
tego dnia w 1984 roku Międzyna-
rodowe Stowarzyszenie Pisarzy 
(PEN Club) - założone w 1921 roku 
w Londynie - ustanowiło święto, 
które na pierwszym miejscu stawia 
twórcę dzieła. Celem święta jest 
promowanie literatury oraz obrona 
wolności słowa, poszanowanie 
dorobku intelektualnego pisarzy i 
rozwój ich społeczności na całym 
świecie. Z okazji święta szkolna 
biblioteka zaprosiła na wystawę 
dzieł twórców z najbliższego 
regionu.

Konkursy
Jesteśmy dumni i możemy 

pochwalić się naszym wkładem 
w ekologię i ochronę środowiska.  
Nasza szkoła zajęła II miejsce w XVII 
edycji konkursu ,,Zbiórka surow-
ców wtórnych”, w kategorii szkoły 
podstawowe z liczbą uczniów od 
201 do 400, zdobywając cenne 
nagrody w postaci sprzętu audio 
i oczyszczacza powietrza. Od 15 
marca do 20 września nasi ucznio-
wie bardzo chętnie zbierali maku-
laturę i butelki PET. Łącznie udało 
nam się uzbierać  4972kg, co dało 
nam 57,94pkt, a tym samym II 
miejsce w województwie. Wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
tego sukcesu- uczniom, rodzicom, 
wychowawcom i nauczycielom  -  
serdecznie dziękujemy. Szczególne 
podziękowania kierujemy do pana 
Jerzego Falińskiego za pomoc w 
zorganizowaniu odbioru odpadów.   

Projekty edukacyjne
Przypominamy, że nasze przed-

szkole bierze udział w Czyściocho-
wej Akademii, projekcie, którego 
celem jest kształtowanie nawy-
ków higienicznych u dzieci. Grupa 
przedszkolna- Biedroneczki odnio-
sła  sukces w konkursie na rymo-
wankę o higienie.  Zadaniem dzieci 
i wychowawczyni było napisanie 
higienicznej rymowanki na temat 
mycia dłoni. Każde z dzieci  otrzy-
mało nagrodę. Przedszkole bierze 
również udział w projekcie Piękna 
nasza Polska cała, którego celem 
jest kształtowanie postaw patrio-
tycznych. Natomiast uczniowie 
klas I-III biorą udział w projekcie 
„Z kulturą mi do twarzy”, którego 
celem jest wzmacnianie poczucia 
tożsamości indywidualnej, kulturo-
wej, narodowej i regionalnej. 

Solidarni z Ukrainą            
Wolontariat, PCK, Samorząd 

Uczniowski i cała społeczność 
szkolna bierze udział w akcji „Dzieci 
Dzieciom” w formie zbiórki: słody-
czy, musów owocowych, soków, 
przyborów szkolnych, gier planszo-
wych, książeczek malowanek. Jest 
to nasza szkolna inicjatywa wspie-
rająca dzieci uchodźców z Ukrainy. 
Mamy nadzieję, że ten drobny gest 
pocieszy dzieci, które muszą bory-
kać się z ciężarem wojny.

Katarzyna Wieteska
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Pamięć i zaangażowanie
Święta Bożego Narodzenia to 

szczególny czas. Długie, zimowe 
wieczory wyzwalają w człowieku 
przedziwne światło, którym chce 
się dzielić z innymi, rozświetla-
jąc ciemność zatwardziałości i 
ogrzewając serca potrzebują-
cych. Szkolne Koło Caritas wraz 
z koordynatorem – Urszulą Chu-
dzik i dobrym duchem zespołu 
– wicedyrektor Justyną Bujek 
– włączyło się w akcję „Paczka 
dla Kresowiaka” oraz „Paczka dla 
Bohatera”. „Paczka dla Bohatera” 
to znane wielu osobom działanie 
na rzecz weteranów wojennych, 
w które co roku angażują się 
szkoły, przedszkola, służby mun-
durowe, firmy oraz osoby pry-
watne. Wszelkie potrzebne pro-
dukty – artykuły spożywcze oraz 
chemiczne zostały przekazane 
ZSZ im. mjra H. Dobrzańskiego 
„Hubala” oraz Teodozji Bień – 
koordynatorowi akcji „Paczka dla 
Kresowiaka”.

Krok na stok
W styczniu br. grupa uczniów z 

naszej szkoły wraz z opiekunami 
uczestniczyła w wyjeździe na 
białą szkołę do Białki Tatrzańskiej. 
Przez pięć dni uczniowie dosko-
nalili swoje umiejętności narciar-
skie. Oprócz białego szaleństwa 
mieli dodatkowe atrakcje: łyżwy, 
basen termalny, bilard, wieczorne 
karaoke. Tegoroczna biała szkoła 
należy do niezwykle udanych. 
Zadowoleni uczniowie wrócili do 
domu z nadzieją, że za rok znów 
będą mogli wspólnie poszusować 
na stokach Litwinki w Białce pod 
okiem Krystiana Kilara, który nar-
ciarską pasją zaraził już niejed-
nego kanapowca.

Szczęśliwe mole książkowe!
28 stycznia uczniowie klas 

pierwszych zostali uroczyście 
przyjęci w poczet czytelników 

biblioteki szkolnej. Złożyli przy-
rzeczenie, że będą chętnie czy-
tać książki i przestrzegać obo-
wiązków czytelnika. Pasowanie 
rozpoczęła część artystyczna 
w wykonaniu uczniów klasy 
3c przygotowana przez Iwonę 
Kołodziejczak. Uroczystego aktu 
pasowania dokonała Aneta Kac-
przak – nauczyciel-bibliotekarz. 
Na pamiątkę wszyscy otrzymali 
dyplomy, zakładki do książek 
oraz wyprawki czytelnicze ufun-
dowane przez Instytut Książki w 
ramach programu „Mała książka – 
wielki człowiek”.

Co robią dzieci 
w przedszkolu?
W przedszkolu co chwila jakieś 

święto! Te dzieciaki naprawdę 
mają dobrze! A to Dzień Plu-
szowego Misia, a to andrzejki… 
I wyjazd do Akademii Robotyki 
LEGO, podczas którego dzieci 
brały udział w warsztatach  
z robotyki, zdobywając umie-
jętności w zakresie podstawo-
wych zasad działania robotów  
i urządzeń elektrycznych; „Inte-
raktywne Spotkanie z Bajką”  
w wykonaniu Katolickiego Teatru 
Edukacyjnego, które zakoń-
czyło się zabawą z bańkami  
mydlanymi…

Szkoła dla humanistów,
matematyków i artystów
Wprowadzenie uczniów  

w świat wiedzy, dbanie o ich 
harmonijny rozwój intelektualny, 
etyczny, emocjonalny, społeczny 
i fizyczny, a także przyjemność 
w zdobywaniu wiedzy to główny 
cel szkoły na miarę XXI w. Szkoła 
to miejsce, w którym wszyscy 
uczniowie – bez względu na zdol-
ności czy umiejętności – powinni 
czuć się dobrze; to miejsce, w 
którym mogliby rozwijać swoje 
pasje. Sposobem na sprawdzenie 
swoich umiejętności są konkursy. 

Humaniści, matematycy, fizycy, 
chemicy oraz młodzi artyści pró-
bowali swych sił w licznych kon-
kursach przedmiotowych: w XV 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Polonistycznego „Alfik Huma-
nistyczny” (mamy dwa wyniki 
„bardzo dobre” – uzyskały je 
uczennice kl. 8b – A. Kiepiela i N. 
Makulska); w Alfiku Matematycz-
nym (wynik „dobry” – uczeń kl. 
IIa – J. Głogowski); Ogólnopolskim 
Konkursie Chemicznym „Alche-
mik” dla uczniów klas 7. i 8. prze-
prowadzanym przy współpracy 
merytorycznej z warszawskimi 
uczelniami wyższymi, tj. Uniwer-
sytetem Warszawskim czy Szkołą 
Główną Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie (tym roku 
naszą szkołę reprezentowało 17 
uczniów – czekamy na wyniki); 
Ogólnopolskim Konkursie Fizycz-
nym „EUREKA” (w tym roku aż 23 
uczniów z klas 7. i 8. reprezento-
wało naszą szkołą – czekamy na 
wyniki); w Spotkaniu z Kolędami 
i Pastorałkami organizowanymi 
przez GCKiKF (I miejsce – przed-
szkolaki, zespół wokalny, grupa 
V, wyróżnienie dla zespołu z 
grupy IV; w kategorii 0–3 I miej-
sce zajęła W. Ofiara z klasy Ib, zaś 
II miejsce zespół wokalny z klasy 
IIIc; naszą szkołę reprezentował 

także zespół wokalno-instrumen-
talny z klasy IIa oraz K. Faliński 
z klasy IIIa; w kategorii kl. IV–VI I 
miejsce zajęła M. Marciniak z Va, 
zaś w kategorii VII–VIII – M. Flo-
rek z kl. VIIa, ponadto M. Florek 
reprezentowała naszą szkołę w 
eliminacjach do Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Sta-
ropolskie Kolędowanie Radom 
2021”); w Powiatowym Konkur-
sie Plastycznym „Karta ze świąt, 
zabawka choinkowa” (N. Piasek z 
kl. IIa zajęła III miejsce); Powiato-
wego Konkurs Profilaktycznego 
pt. „Wybieram życie” (I miejsce 
zajęła J. Salak, ucz. kl. VIa); Gmin-
nym Konkursie Plastycznym 
„Trzy razy Nie…” (W. Ofiara z Ib 
zajęła I miejsce, natomiast M. Gut 
z Ib wyróżnienie); w Powiatowym 
Konkursie Plastycznym „Powie-
trze, ogień woda... W nagłej 
potrzebie Straż Pożarna dłoń swą 
poda” (J. Kwiatkowski, również 
uczeń kl. Ib, został nagrodzony).

Dokąd na wycieczkę?
Klasy VII–VIII wyruszyły do Kra-

kowa w ramach programu „Poznaj 
Polskę”; Ia i IIb do Centrum Nauki 
KOPERNIK; IIa i IIIc do Wilanowa; 
były warsztaty w skansenie, 
zwieńczone wykonaniem prze-
pięknych ludowych wycinanek.

Bo wolność to wśród 
mądrych ludzi żyć, widzieć 
dobroć w oczach ich…

Tak śpiewał Marek Grechuta. 
Dziś mamy możliwość udowod-
nienia dojrzałości oraz gotowości 
do niesienia pomocy tym, których 
domy są ostrzeliwane w imię źle 
pojmowanej wolności. Bo „wol-
ność to królestwo dobrych słów, 
(…) to wiara w ludzi”, którą mierzy 
się czynami. Nasza szkoła zaan-
gażowała się w zbiórkę żywności, 
artykułów chemicznych, środków 
czystości, a także odzieży dla 
rodzin z Ukrainy. Dzięki zbiórce 
finansów do puszki w pokoju 
nauczycielskim została również 
zakupiona pralka. Wszystkie dary 
są na bieżąco przekazywane 
potrzebującym. Dziękujemy za 
odpowiedź na nasz apel!

„Wolność – to nie cel, lecz 
szansa, by/Spełnić najpiękniej-
sze sny, marzenia…/Wolność – to 
ta najjaśniejsza z gwiazd/Promyk 
słońca w gęsty las, nadzieja…”

Anna Kraska

ZSP w Jedlińsku
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Wyśmienity 
początek Drogowca

Okazałym zwycięstwem rozpo-
częli rundę wiosenną futboliści 
GKS Drogowiec Jedlińsk.  Na wła-
snym boisku zaaplikowali rywa-
lom z Nowego Miasta 6 goli, tracąc 
jedną bramkę. W kolejnym wygrali 
na wyjeździe w Jedlni Letnisko 
3:1.  Jednak najgroźniejsi rywale 
nadal depczą po piętach. Wygrywa 
drużyna  Orła Wierzbica. Z czo-
łówki, po remisach, punkty straciły 
Promna i Warka.  Na uwagę zasłu-
gują rozmiary wygranej Rado-
miaka 11:0 z Oronką Orońsko. W 
tabeli, Jedlińsk prowadzi z trzy-
punktową przewagą nad teamami 
z Wierzbicy i  Promny. Rozegra-
nie kolejnej rundy zakłóciła aura. 
Zaśnieżone boiska nie nadawały 
się do odbycia spotkań, w związku 
z tym, mecze zostały przełożone 
na inny termin. W ramach przygo-
towań do sezonu GKS zagrał kilka 
sparingów, pokonując Energię 
Kozienice 4:1, LKS Promna 4:3, 
przegrał z Radomiakiem II 1:2 i 
KS Raszyn 2:3.  W składzie oso-
bowym GKS-u nie zaszły istotne 
zmiany. Z wypożyczenia wrócili   
Filip Wojciechowski i Jerzy Kozyra. 
Z kolei, wypożyczono Dawida 
Króla i Przemysława Maja.  Ze 
Strażaka Wielogóra pozyskano 
bramkarza Sierhiija Stryzhyusa. 
Do zakończenia Tymex klasy okrę-
gowej jeszcze 13 kolejek. Kibice 
wierzą, że w zdecydowanej więk-
szości zwycięskich dla Drogowca.

Rozstrzygnie się
w meczach  play – off.

 Czwartoligowi siatkarze SPS  
Radmot  zakończyli w grupie A 
rundę zasadniczą, graną syste-
mem mecz i rewanż. W ostat-
nich czterech meczach  nasi 
siatkarze  pokonali Olimpijczyka 
Mszczonów, Orlęta Raszyn  
i Sadownika Błędów po 3:0 oraz 
niespodziewanie ulegli Olimpowi 
Skaryszew 1:3.  Po 22 rozegranych 
meczach,  z 56 pkt.  zajmują drugą 
lokatę, mając na koncie 19 wygra-
nych i 3 porażki  oraz bilans setów 
59:15.  W tabeli prowadzi Wojtmar 
AJHmedia RAS6 Szydłowiec, który 
doznał tylko jednej porażki u sie-
bie z Radmotem.  Wprawdzie  z 
ekipą Jedlińska może zrównać się 
punktami trzeci zespół -  Olim-
pijczyk  Mszczonów, ale nawet  
w przypadku wygranej 3:0 w 
ostatnim meczu, mszczonowianie 
będą mieć gorszy stosunek setów.   
A zatem, z drugiej pozycji wystar-
tuje Radmot do spotkań syste-
mem play - off,  w których zmie-
rzy się z czołowymi drużynami  
z grupy B.  W pierwszej rundzie 
SPS zmierzy się najprawdopo-
dobniej z graczami UKS Espe-
ranto Warszawa. Runda będzie 
grana systemem mecz i rewanż. 
W przypadku pokonania tej 
przeszkody kolejny przeciwnik 
Radmotu będzie silniejszy. Czy 
trener Jacek Skrok, wykrzesze  
z siatkarzy SPS-u  optymalną dys-
pozycję i skuteczność?  Przeko-
namy się niebawem. 

Siatkarki SPS LEVEL UP 
Jedlińsk ósme w III lidze

Nie sprawdziły się prognozy 
trenera Krzysztofa Mergalskiego 
dużej szansy na  awans do wyż-
szej ligi drużyny siatkarek SPS 
LEVEL UP Jedlińsk. Po rundzie 
zasadniczej zajmowały one trze-
cie miejsce mając na koncie 10 
wygranych i 4 porażki. W fazie 
play – off, w której zagrały po 4 
najlepsze zespoły z dwóch grup, 
siatkarki  LEVEL UP zmierzyły się 
w dwumeczu z EASY WRAP  Trójka 
Kobyłka ulegając u siebie 2:3 i w 
rewanżu 0:3 odpadając z kolej-
nych gier o awans. W meczach 
o miejsca 5-8 siatkarki Jedlińska 
rozpoczęły dobrze, pokonując  
SPS Konstancin Jeziorna  3:1. Do 
rewanżu nie doszło. W związku 
z brakiem porozumienia między 
zainteresowanymi zespołami, 
dotyczącym terminu rozegrania 
rewanżu, Wydział Gier i Dyscy-
pliny  MZPS zweryfikował wynik 
jako walkower 3:0 dla drużyny  
z Konstancina. W ostatniej turze 
rywalem była Sparta Grodzisk 
Mazowiecki. Pierwsze starcie 3:2 
dla grodziszczanek, w rewanżu w 
Jedlińsku ponownie Sparta oka-
zała się lepsza wygrywając 3:1.   
W efekcie, na ósmym miejscu 
zakończyły tegoroczny sezon siat-
karki Jedlińska.

Dwie wygrane, 
dwie porażki Viktorii 

Po serii masowych turniejów 
organizowanych przez ULKS Vik-
toria Jedlińsk,  tenisiści stołowi 
tego klubu przystąpili do rund 
rewanżowych. W piątej lidze 
zespól Viktorii pokonał Pałac 
Młodzieży Syrena Warszawa  8:5   
oraz  trzeci zespół Kazanowa 8:6. 
Cztery punkty dodane do dotych-
czasowego dorobku pozwoliły 
awansować o jedną lokatę - na 
miejsce ósme. Natomiast w dru-
giej lidze o pierwsze punkty  
Jedlińsk grał z ekipą z Gąbina ule-
gając 1:9. W kolejnym spotkaniu 
Viktoria przegrała w Olsztynie z 
KU AZS English Perfect 2:8. Mimo 
wycofania się z drugoligowych 
bojów drużyny Lima Pruszków, 
Viktoria pozostaje głównym kan-
dydatem do spadku z ligi.

Bardzo dobry występ 
najmłodszych adeptów tenisa 

stołowego      
Niezwykle miłą niespodziankę 

przyniósł start  drugoklasistów  
w III Grand Prix Mazowsza  Skrza-
tów rozgrywany w podwarszaw-
skim Piasecznie.  To był najpoważ-
niejszy, do tej pory, sprawdzian 
umiejętności  wyróżniających się 
pingpongistów  klasy sportowej 
PSP w Jedlińsku.   Dodatkową 
trudnością był fakt, że do zawo-
dów przystąpili z zerowym dorob-
kiem punktowym, co  w losowaniu  
turniejowej drabinki jest  istotne.  

Z góry można było zakładać, że już 
w pierwszych grach  „powpadają”  
oni na wysoko rozstawionych 
przeciwników.  Mimo początkowej 
tremy, wynikającej z rangi zawo-
dów, młodzi tenisiści spisywali się 
z meczu na mecz coraz lepiej. Koń-
cowe rezultaty okazały się zdecy-
dowanie wyższe od oczekiwań. 
W kategorii skrzatek Zuzia Jaro-
sińska stanęła na trzecim stopniu 
podium, pokonując m.in. przeciw-
niczki rozstawione z nr 3 i 4. Maja 
Małek uplasowała się na miejscach 
5-8,  Lilę Dębniak sklasyfikowano 
na miejscach 13-16, a Lenę Trze-
bieniak na miejscach 17-20 w gro-
nie 23 zawodniczek z 10 klubów. 
Wśród chłopców, najwyżej, bo na 
miejsca 5-8, zawędrował  Janek 
Feruś, eliminując turniejową 8-kę  
i 9-kę.  Lokaty 9-12 zajęli Szymek 
Kowalski i Kacper Bieniek. Ten 
ostatni, w końcowej, „bratobójczej” 
grze, pokonał Antka Kowalczyka, 
któremu przypadły lokaty 13-16.  
Kacper, w walce o ćwierćfinał, 
minimalnie uległ 2:3 w pojedynku 
z zawodnikiem rozstawionym  
z 6-ką. Sklasyfikowano 30 zawod-
ników z 13 klubów Mazowsza. 
Nasi uczniowie reprezentowali 
barwy ULKS Viktoria Jedlińsk pod 
opieką Bogdana Religi. 

Ze szkolnych aren
W szkolnej rywalizacji,  

w ramach XXIV Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej dzieje 
się coraz więcej. Szkolne drużyny 
naszej gminy występowały z suk-
cesami w rozgrywanych dotych-
czas dyscyplinach sportowych.  
W eliminacjach powiatowych  
w tenisie stołowym wystąpiły 
z powodzeniem cztery drużyny 
odnosząc zwycięstwa. W finale 
międzypowiatowym wystąpią 
trzy drużyny z PSP w Jedliń-
sku i drużyna starszych dziew-
cząt z PSP w Jedlance.  Awans 
wywalczyli: dziewczęta młod-
sze – Nikola Belica, Maja Małek; 
chłopcy młodsi: Kacper Bieniek  
i Maksymilian Wydra; chłopcy 
starsi Mikołaj Trzebieniak, Jan 
Ziółek, Kacper Czerwiński (wszy-
scy PSP Jedlińsk) oraz dziew-
częta starsze - podopieczne Anny  

Przed inauguracyjnym, wiosennym meczem Drogowiec Jedlińsk- 
Pilica Nowe Miasto.

•

W rozgrywkach ligowych siatkarze i tenisiści 
stołowi na finiszu, piłkarze rozpoczęli rewanże, 

siatkarki zakończyły sezon.  Szkolne drużyny walczyły  
w mistrzostwach powiatu.

Ostatni mecz rundy zasadniczej SPS RADMOT - YABU Błędów.•

Zuzia Jarosińska, Maja Małek 
oraz Janek Feruś zajęli czołowe 
miejsca w III GP Mazowsza 
Skrzatów, wraz z opiekunem.

•
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Bińkowskiej - Roksana Adamczyk, 
Amelia Malinowska (PSP Jedlanka). 
Najlepszymi w powiecie okazali się 
dwukrotnie podopieczni Pawła Kut-
kiewicza, koszykarze ZSP we Wsoli, 
wygrywając zarówno w kategorii 
chłopców starszych jak i młodszych. 
Drużyna dziewcząt PSP w Jedlińsku 
w mini koszykówce w składzie Julia 
Bukowska, Emilia Korzeniowska, 
Sandra Gos, Magdalena Żarłok, Maja 
Jarosz, Joanna Pośnik, Alicja Warchoł, 
Amelia Gryz, Maja Żaczek, Nikola 
Żaczek, Julia Mazur, Natalia Mortka, 
Natalia Szeliga oraz Antonina 
Kokosza  wywalczyła drugą lokatę.  
W starszej kategorii dziewczętom 
PSP ze Wsoli przypadło trzecie miej-
sce. W Wolanowie, w eliminacjach 
powiatowych w mini piłce siatkowej  
zagrały  dwie drużyny. 

Chłopcy z PSP w Jedlińsku, pro-
wadzeni przez Sławomira Słomkę, 
grający w składzie: Jakub Kalbar-
czyk, Mateusz Gut, Kacper Brud-
nicki, Kuba Cieśliński, Błażej Szym-
czak, Dominik Narożnik, Dominik 
Zawada, Paweł Mirka, Maksymilian 
Głogowski oraz Bartosz Grochala 
zajęli drugie miejsce. Natomiast 
dziewczęta z PSP w Jedlance, pod 
opieką Ryszarda Dziury, wywal-
czyły trzecią lokatę a autorkami 
tego wyniku były Zuzanna Rutka, 
Julia Malinowska, Maria Konopka, 
Izabela Lutek, Maja Rdzanek, Oty-
lia Dadacz, Zuzanna Glibowska, 
Tatiana Chojnacka.   

W najbliższym czasie odbędą się 
rywalizacje w piłce nożnej oraz bie-
gach przełajowych.

Krystian Kilar

Mistrzowie Powiatu w drużynowym tenisie stołowym z ZSP Jedlińsk...• ... i mistrzynie z PSP Jedlanka.•

Mistrzowie powiatu w mini koszykówce z ZSP Wsola: Jan Kutkiewicz,  
Szymon Najda, Piotr Michalski,  Karol Sułkowski, Antoni Musiałek, 
Jan Owczarek, Patryk Zarychta, Piotr Pudzianowski, Aleksander 
Kaniewski, Patryk Włoszczak, Piotr Jabłoński, Oliwier Pluta,  
wraz z opiekunem.

•

Brązowe medalistki mistrzostw powiatu w mini siatkówce z PSP 
Jedlanka.•

Srebrne medalistki mistrzostw powiatu w mini koszykówce  
z ZSP w Jedlińsku.•

Srebrni medaliści mistrzostw powiatu w mini siatkówce  
z ZSP w Jedlińsku.

•

ZSP Wsola - Mistrzowie powiatu w koszykówce: Stanisław Musiałek, 
Miłosz Figura, Mikołaj Gierasiński, Patryk Owczarek, Oliwier Klocek, 
Paweł Siurnik, Szymon Żałoba, Szymon Majewski, Szymon Michalec, 
Michał Michalec, Oskar  Banasiewicz, Igor Wieteska, Jakub Fałek, 
Kewin Kozłowski, Bartek Szczepański, Paweł Karaś, Dawid Witkowski.

•
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Wójt Gminy Jedlińsk informuje, że zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)

NIE WYPALAJ TRAW!!!

Kto nie przestrzega ww. ustawy podlega karze 
aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 12 ustawy  
o ochronie przyrody). 

Od wielu lat na przełomie zimy i wiosny wyraź-
nie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rol-
nych. Pożary, w głównej mierze, spowodowane są 
wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Nie-
stety nadal panuje przekonanie, że spalenie trawy 
spowoduje szybszy i bujniejszy odrost roślinności.  
Nic bardziej błędnego. 

UWAGA!
1. Za wypalanie traw grozi kara grzywny do 5.000 

zł oraz utrata unijnych dopłat dla rolników!!! 

2. Wypalanie traw nie przynosi żadnych korzy-
ści. Ziemia się nie użyźnia, tylko wyjaławia.  
Ogień stwarza realne zagrożenie dla gospo-
darstw i lasów, niszczy miejsca lęgowe pta-
ków, zabija owady i inne zwierzęta oraz cenne 
gatunki roślin leczniczych i miododajnych. 
Wpływa to na zmniejszenie plonów roślin. 

3. Z dymem do atmosfery przedostają się duże 
ilości dwutlenku węgla i siarki oraz substancji 
rakotwórczych. 

4. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia poża-
rów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie 
mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia 
ludzkiego w innym miejscu. 

ZABRANIA SIę WYPALANIA TRAW I POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNOŚCI NA ŁĄKACH, 
PASTWISKACH, NIEUŻYTKACH, ROWACH I PASACH PRZYDROŻNYCH


