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Pierwsze półrocze należy 
zaliczyć do bardzo pozytyw-
nych dla Gminy Jedlińsk. Nie 
tylko rozpoczęliśmy realiza-
cję ważnych inwestycji, ale 
także udało się pozyskać 
kolejne dofinansowania – 13 
mln zł z rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych, 
a także prawie 600 tys. zł  
z Urzędu Marszałkowskiego.

Dzięki tym i poprzed-
nio pozyskanym środkom 
możemy przeprowadzać 
kolejne duże inwestycje 
– trwa budowa drugiego 
etapu kanalizacji Wsola – 
Wielogóra, budowa hydro-
forni w Wielogórze, zaku-
piono dwa autobusy do 
dowozu uczniów – jeden 
mały na potrzeby uczniów 
niepełnosprawnych i duży – 
do dowozu uczniów do szkół 
w Jedlińsku i Starych Zawa-
dach. Zakup kolejnego auto-
busu, tym razem dla Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego we 
Wsoli jest w trakcie realiza-
cji. Trwają również prace nad 
rozbudową sieci wodociągo-

wej (realizowane będzie 7 
odcinków) oraz oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji sani-
tarnej – to zadania, na które 
otrzymaliśmy środki jesz-
cze pod koniec ubiegłego 
roku w kwocie ponad 6 mln 
zł. Inwestycje te znacząco 
poprawią jakość i sprawność 
dostaw wody i odbioru ście-
ków. Umożliwi to także pod-
łączenie do sieci kanalizacji 
sanitarnej kolejnych domów 
oraz zwodociągowanie tere-
nów gminy, które niedawno 
zostały zabudowane.

Wiele dzieje się także 
w zakresie infrastruk-
tury rekreacyjnej. W tym 
roku będą powstawały 
nowe obiekty takie jak 
altany, siłownie plenerowe 
i place zabaw. Inwesty-
cje te zostały zapropono-
wane przez mieszkańców 
w ramach funduszu sołec-
kiego. Ponadto na kilka z 
nich udało się nam pozy-
skać dodatkowe dofinanso-
wanie ze środków unijnych 
za pośrednictwem Urzędu 

Marszałkowskiego czy LGD  
„Razem dla Radomki”.

Szczegółowy wykaz 
aktualnie realizowanych 
inwestycji znajdziecie Pań-
stwo na kolejnej stronie  
„Panoramy Gminy”.

W tym roku odbyła się już 
siódma edycja „Jadar Family 
Drift Jedlińsk”. W trakcie pik-
niku, który odbył się 3 lipca 
prowadzona była akcja cha-
rytatywna dla małego Anto-
sia z Woli Gutowskiej. Wynik 
zbiórki to prawie 30 tys. zł. 
Podczas imprezy oddawana 
była również krew, której 
udało się pozyskać 15 litrów. 

Wszystkim, którzy wsparli 
ten szczytny cel oraz oso-
bom, które przyczyniły się 
do organizacji imprezy – bar-
dzo dziękuję.

W okresie wakacyjnym 
pamiętajmy także o bezpie-
czeństwie prowadzenia prac 
w gospodarstwach rolnych.  
Zwróćmy szczególną uwagę 
na dzieci pomagające w 
tych pracach – powinny 
być one dostosowane do 
ich możliwości i wykony-
wane zawsze pod nadzorem  
dorosłych.

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!
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Inwestycje w gminie Jedlińsk w 2022 r.

Zakup autobusu szkolnego dla ZSP Wsola
W traKcIe realIZacJI

remont mostu w lisowie
PrZetarG roZStrZyGNIęty

Budowa hydroforni w Wielogórze
PrZetarG roZStrZyGNIęty

Przebudowa drogi w Piastowie
W traKcIe PoStęPoWaNIa PrZetarGoWeGo

Budowa placu zabaw w Piasecznie
W traKcIe PoStęPoWaNIa PrZetarGoWeGo

Budowa wiaty z grillem w ludwikowie
W traKcIe PoStęPoWaNIa PrZetarGoWeGo

Budowa kanalizacji Wsola – Wielogóra – etap II
W traKcIe realIZacJI

Wartość: 959.000,00 zł

Wartość: 216.000,00 zł

Wartość: 1.586.700,00 zł

Wartość: 1.370.000,00 zł

Wartość: 146.218,00 zł

Wartość: 127.650,00 zł

Wartość:  9.102.000,00 zł

Zakup autobusu szkolnego
ZaKoŃcZoNo

Wartość: 1 080 678,00 zł  Dofinansowanie: 863.893,99 zł

Zakup busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych
ZaKoŃcZoNo

Wymiana oświetlenia ulicznego na leD
W traKcIe realIZacJI

Wartość: 395 163,00 zł    Dofinansowanie: 215 163,00 zł

Wartość: 732.835,23 zł

Ponad 10 mln zł dla naszej Gminy w ramach drugiej edy-
cji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Kolejne pieniądze pozyskane 
przez Wójta Gminy - Kamila Dzie-
wierza zostaną przeznaczone na:

- remonty kluczowych odcin-
ków dróg gminnych w Gminie 
Jedlińsk – 5 224 000 zł,

- wymianę oświetlenia ulicz-

nego na terenie Gminy Jedlińsk 
– 4 205 000 zł

- zakup i dostawę autobusu 
szkolnego dla dowozu uczniów 
do Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego we Wsoli – 959 000 zł
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Stypendium dla 132 uczniów
W roku szkolnym 2021/2022 132 uczniów ze szkół  

z terenu Gminy Jedlińsk otrzyma Stypendium Wój-
ta Gminy - Kamila Dziewierza za wybitne osiągnięcia na-
ukowe, artystyczne i sportowe 

O tym, kto otrzyma stypen-
dium zadecydowały przede 
wszystkim dobre wyniki w 
nauce oraz znaczące osiągnięcia 
naukowe, artystyczne lub spor-

towe na szczeblu wojewódzkim, 
krajowym lub międzynarodo-
wym. Uczniowie musieli się też 
wykazać dobrą opinią i uzna-
niem w środowisku szkolnym.

Nowoczesny autobus dla szkół 
autobus został dostarczony przez firmę MaN, która w 

przetargu zaoferowała cenę 1.080.678 zł. 

Dzięki zastosowaniu lekkich 
konstrukcji pojazd MAN Lion’s 
Intercity imponuje niskim zuży-
ciem paliwa. Łatwość konser-
wacji i napraw zapewnia krótkie 
przestoje i wysoką dyspozycyj-
ność pojazdu.

Liczne systemy bezpieczeń-
stwa i wytrzymałość zabu-
dowy autobusu dalekobieżnego 
zapewniają w przypadku dacho-
wania wysoki poziom bezpie-
czeństwa czynnego i biernego 
zarówno kierowcy, jak i jego 
pasażerom. Systemy wspo-
magania pozwalają nie tylko 
zmniejszyć ryzyko wypadku, 
lecz także ułatwić ekonomiczny 
sposób jazdy.

Szeroka gama funkcjonalnych 
elementów w miejscu pracy kie-
rowcy to liczne, łatwo dostępne 
półki i schowki, ergonomiczny 
fotel kierowcy z możliwością 
ustawienia go w różnych pozy-
cjach, nawigacja i duży kolo-
rowy wyświetlaczem, kierow-
nica wielofunkcyjna, ogrzewane 
lusterka zewnętrzne, roleta 
kierowcy regulowana ręcznie 
lub elektrycznie, pilot na fale  
radiowe do drzwi.

Wnętrze autobusu MAN 
Lion’s Intercity idealnie spełnia 
potrzeby pasażerów i kierow-
ców w trakcie codziennej eks-
ploatacji pojazdu jako autobusu  
szkolnego.
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Nowy bus do przewozu dzieci

Samochód dla schroniska od PGe

13 czerwca, odbyło się uroczyste przekazanie no-
wego samochodu do dowozu dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnościami z naszej gminy  do placówek 
oświatowych i rehabilitacyjnych.

18 lipca, odbyło się uroczyste przekazanie samocho-
du dla schroniska w Urbanowie, który pozyskano 

od PGe Dystrybucja S.a.

Ten nowoczesny pojazd 
posiada 19 miejsc siedzących 
dla pasażerów, 1 miejsce do 
przewozu osoby na wózku 
inwalidzkim. Samochód wypo-
sażony jest w m.in. aktywny 
asystent utrzymania pasa 
ruchu, elektroniczny układ sta-
bilizacji toru jazdy, klimatyzację,  
kamerę cofania.

Kluczyki, dyrektor CUW Mag-
dalenie Kolasie przekazali Kamil 
Dziewierz - wójt gminy oraz 
Łukasz Kurek-przewodniczący 
Rady Gminy Jedlińsk, a pojazd 
poświęcił ks. Prałat Henryk Ćwiek.

Na uroczystość przybyli także: 
Anna Kwiecień i Andrzej Kosz-
towniak - posłowie na Sejm 
RP, Artur Standowicz - wice-
wojewoda mazowiecki, Walde-
mar Trelka - starosta radomski, 
Halina Janiszek-Stajniak – dyrek-
tor PCPR w Radomiu,  Ilona Sta-
rzyńska – skarbnik gminy, sekre-
tarz gminy – Andrzej Pawluczyk 
oraz pracownicy Centrum Usług 
Wspólnych w Jedlińsku.

Koszt zakupu auta 
wyniósł ponad 350 000 zł, 
z czego 215 000 zł gmina  
pozyskała z PFRON.

Kluczyki do auta, na ręce 
kierownika Zakładu Gospo-
darki Komunalnej Dariusza 
Tępińskiego, przekazał prezes 
PGE Dystrybucja S.A. Jaro-
sław Kwasek. PGE przekazało 
także karmę dla czworonogów 
ze schroniska, a prezes Kwa-
sek obiecał, że to nie koniec 
pomocy z jego strony .

Kamil Dziewierz – wójt gminy, 

oprócz darczyńcom, podzię-
kował także wolontariuszom 
Oli Palińskiej oraz Oli Pisarek  
z Radomia, które od dłuższego 
już czasu mocno wspierają 
nasze schronisko .

Na uroczystość przybyli 
także: minister Marek Suski, 
radni gminy Robert Rędzia  
i Maciej Makulski, Anna Krze-
śniak – główna księgowa ZGK.
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Nowy sprzęt dla oSP
2 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Kamil Dziewierz prze-

kazał ochotniczej Straży Pożarnej w Bierwcach oraz  
w Nowych Zawadach nowe mundury koszarowe i sprzęt 
niezbędnych do ich działalności.

Straż w Bierwcach otrzymała 
7 kompletów ubrań koszarowych 
dla druhów-strażaków. Koszt 
zakupu mundurów wyniósł 2,5 
tys. zł. Natomiast jednostka 
w Nowych Zawadach poza 8 
kompletami ubrań koszarowych 
otrzymała także sprężarkę oraz 
prostownik z rozruchem. Łączny 
koszt zakupu mundurów i 
sprzętu to ponad 6 tys. zł.

W przekazaniu, wzięli udział 
także: Jacek Wędzonka – pre-
zes zarządu oddziału gminnego 
ZOSP RP, Marcin Nowakowski 
– komendant oddziału gmin-
nego ZOSP RP, Wojciech Bed-
narek – prezes OSP Bierwce, 
Marcin Drewnowski – radny 
gminy Jedlińsk oraz człon-
kowie OSP i Młodzieżowej  
Drużyny Pożarniczej.

Na obie inwestycje gmina 
pozyskała prawie 9 mln zł  
w ramach Polskiego Ładu.

Wójt Gminy podziękował za 
pomoc w pozyskaniu dotacji par-

lamentarzystom ziemi radom-
skiej: Annie Kwiecień, ministrowi 
Markowi Suskiemu, Andrzejowi 
Kosztowniakowi oraz Wicemini-
strowi Obrony Narodowej Woj-
ciechowi Skurkiewiczowi.

Kolejne kilometry kanalizacji w naszej gminie!
16 maja w Urzędzie Gminy w Jedlińsku Kamil Dzie-

wierz - wójt gminy, przy kontrasygnacie Ilony Sta-
rzyńskiej - skarbnik gminy, podpisał umowy na budowę 
drugiej części kanalizacji we Wsoli oraz budowę prze-
pompowni wody w Wielogórze.
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absolutorium dla Wójta

KGW w ludwikowie 
nagrodzone

radomska reprezentacja 
u Prezydenta26 maja 2022 r. podczas XlII sesji rady Gminy Je-

dlińsk, radni gminy, udzielili wójtowi gminy Kami-
lowi Dziewierzowi wotum zaufania oraz absolutorium. 

Koło Gospodyń Wiejskich w ludwikowie brało udział 
w tegorocznej edycji Festiwalu „Polska od Kuchni” 
organizowanym w Płońsku.

27 maja 2022 roku  w ogrodach pałacu prezydenc-
kiego w Warszawie z udziałem andrzeja Dudy 

i agaty Kornhauser – Dudy odbyła się finałowa gala kon-
kursu agroligi. celem konkursu jest wyłonienie najlep-
szy w Polsce Mistrzów Krajowych w kategoriach: rolni-
cy i Firmy. tradycyjnie wśród uczestników dorocznego 
spotkania byli reprezentanci regionu radomskiego.

Wotum zaufania większo-
ścią głosów (10 za, 2 przeciw,  
1 wstrzymujący się, 2 nieobec-
nych) udzielili wójtowi gminy 

wotum zaufania oraz abso-
lutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2021 rok (10 za,  
3 przeciw, 2 nieobecnych).

Na zaproszenie Prezydenta 
RP w uroczystości brali udział 
również przedstawiciele samo-
rządów z powiatu radomskiego- 
Wójt Gminy Jedlińsk Kamil Dzie-
wierz oraz Wójt Gminy Przytyk 
Dariusz Wołczyński. 

Podczas wydarzenia promo-
wane były wyroby produko-
wane w rodzinnych biznesach 
z regionu radomskiego. Gości 
imprezy częstowano wędlinami 
pochodzącymi z gospodarstwa 
Elżbiety i Wojciecha Pysiaków ze 

Zdziechowa w gminie Zakrzew. 
Tradycyjnie produkowanym 
przez siebie pieczywem mogła 
pochwalić się piekarnia Wacyn 
z Radomia. Było też prezento-
wane Gospodarstwo Sadow-
nicze Moniki i Tomasza Ban-
kiewicz z Komorowa z terenu 
gminy Wieniawa w powiecie 
przysuskim. 

Na zdjęciu prawie w komple-
cie rodzina Pysiaków i wójtowie 
z regionu radomskiego w towa-
rzystwie Prezydenta RP. 

Koło z Ludwikowa zakwalifiko-
wało się do 1 etapu Festiwalu na 
szczeblu wojewódzkim aż w trzech 
z czterech dostępnych kategorii: 
„Miss wdzięku poniżej 45 lat” (kan-
dydatka Anna Bielińska), „Konkurs 
artystyczny” (prezentacja obrzędu 
odśpiewania Pana Młodego  

i Panny Młodej) oraz „Kobieta 
gospodarna i wyjątkowa”.

W konkursie „Miss wdzięku” 
II miejsce i tytuł wicemiss 
zdobyła Anna Bielińska. Koło 
zdobyło również wyróżnienie  
w kategorii „Kobieta  
gospodarna”.
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Nowa linia energetycznej 
w czarnym Ługu

Wsparcie dla sołectw

Będzie remont strażnicy 
oSP w Wielogórze

Będzie remont strażnicy 
oSP w Wielogórze

Długo wyczekiwana inwestycja, jaką była moder-
nizacja linii nN (niskiego napięcia) doczekała  
się swojego finału.

Mazowiecki Instrument aktywizacji Sołectw ze 
wsparciem finansowym w kwocie ponad 26.000zł 
dla Sołectw.

W czwartek, 14 lipca 2022r w delegaturze Urzędu 
Marszałkowskiego w radomiu Kamil Dziewierz 

- wójt gminy, przy kontrasygnacie Skarbnik Ilony Sta-
rzyńskiej podpisał  umowę z Marszałkiem rafałem  raj-
kowskim na remont strażnicy oSP w Wielogórze

W poniedziałek, 27 czerwca br. przy kontrasy-
gnacie Skarbnik Ilony Starzyńskiej, wójt Kamil 

Dziewierz  podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w 
Warszawie kolejną umowę na dotację, tym razem  
dla miejscowości Piaseczno.

W tej części sołectwa zawsze 
były ogromne problemy z siecią 
energetyczną, które zgłaszali 
mieszkańcy. Związane były one 
z bardzo częstymi przerwami 
energii elektrycznej, jak również 
utrudniony był dostęp do kon-
serwacji i naprawy przez pra-
cowników PGE Dystrybucja S.A.

Zmieniona został przestrzała 
linia napowietrzna na linię napo-
wietrzną nowego typu oraz 
przebudowano przyłącza napo-
wietrzne na przyłącza kablowe 
wraz z wyniesieniem układów 
pomiarowych do zestawów złącz-
no-pomiarowych.

Kolejne środki finansowe 
gmina Jedlińsk otrzymała  
w kwocie ponad 87.000 zł na 
budowę siłowni plenerowej  
i placu zabaw w Piasecznie. 

Cały koszt inwestycji to 
ponad 1 30 .0 0 0  zł (realizacji  

do końca 2022 r.).

Środki finansowe udało się 
pozyskać dzięki bardzo dobrej 
współpracy z Prezesem Lokal-
nej Grupy Działania „Razem dla 
Radomki” Cezarym Nowek.
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Festyn w Wielogórze

Mariusz na podium Pożegnanie ks. Jana

Festyn rodzinny w niedzielne popołudnie w Wie-
logórze, był dobrą okazją do spotkania się z wie-
loma osobami, wspaniałą integracją, bardzo 

dobrą zabawą w połączeniu ze  szczytnym celem,  
jakim była zbiórka pieniędzy.

Mariusz Stępień, mieszkaniec Wsoli, reprezentant 
Polski, zdobył srebrny medal w XXIV Motopa-

ralotniowych Mistrzostwach Polski Suwałki 2022  
w zawodach klasycznych.

26 czerwca 2022 r. po 8 latach posługi kapłańskiej 
księdza kanonika Jana Godka w parafii lisów, 

przyszedł czas na pożegnanie.

Rozgrywane były konkuren-
cje nawigacyjne, ekonomiczne 
oraz techniczne. Piloci mogli 
korzystać tylko z map kla-
sycznych papierowych, więc 

musieli polegać tylko na swoich  
umiejętnościach. 

Mariusz lata w klasie PL2, 
czyli w tandemie razem z Dariu-
szem Brzostowicziczem.

Było wiele pięknych słów pod 
adresem Ksiądz Jana, wierni nie 
kryli łez i wzruszenia

- Dziękuję Księże Janie za 
posługę duszpasterską. To 

była wielka przyjemność Księ-
dza spotkać na swojej drodze 
- powiedział Kamil Dziewierz 
- wójt gminy Jedlińsk - żegnając 
duchownego.
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VII Pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę
6lipca 2022 r. już po raz siódmy z Jedlińska wyruszyła 

Pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę.

45-osobowa grupa piel-
grzymów z naszej gminy, pod 
przewodnictwem wójta gminy 
Kamila Dziewierza i probosz-
cza parafii Jedlińsk ks. Grze-
gorza Wójcika, pokonała 220 
km, a na Jasną Górę dotarła  

w piątek 8 lipca.
Codziennie ciepły posiłek dla 

pątników zapewnili radni gminy 
Jedlińsk - Barbara Kołodziejska, 
LIdia Żurowska, Maciej Makulski 
oraz Niepubliczne Przedszkole  
z Jedlińska - „Gumisiowa Kraina”.
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Piknik ekologiczny w Jedlance
20 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Braci andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance odbył  
się Piknik ekologiczny.

Celem pikniku, który został 
zorganizowany przy współpracy 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie, było 
promowanie idei i postaw pro-
ekologicznych wśród uczniów  
i lokalnej społeczności.

W trakcie festynu zaprezento-
wały się instytucje: Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Radomiu, 
Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Radomiu, Inspekcja 
Transportu Drogowego, Policja 
z Jedlińska, która znakowała 
rowery,  PGE Dystrybucja S.A,  
a także firmy: EKOLA Sp. z o.o. 
zajmująca się odbiorem odpa-
dów z naszej gminy oraz Kratki 
ze Wsoli prezentująca rozwią-
zania w zakresie odnawialnych  
źródeł energii.

W trakcie pikniku odbyło się pod-
sumowanie konkursów o tema-
tyce ekologicznej, przeprowadzo-
nych w ramach projektu JESTEŚMY 
EKO, POZOSTAŃMY EKO.

Uczniowie mieli także moż-
liwość zapoznać się m.in. 
z zasadami segregacji odpadów 
komunalnych. Prelekcję w tym 
zakresie przeprowadziła Wio-
leta Siwiarek, pracownik Urzędu 

Gminy w Jedlińsku.
W pikniku uczestniczyli m.in.: 

Kamil Dziewierz – Wójt Gminy, 
Marek Suski – poseł na Sejm, 
Łukasz Kurek – przewodniczący 
rady gminy Jedlińsk, Aurelia 
Michałowska – Mazowiecki Kura-
tor Oświaty, Elżbieta Zasada – 
dyrektor WFOŚiGW w Radomiu, 
Daniel Wójcicki, dyrektor rejonu 
energetycznego PGE w Radomiu 
oraz dyrektorzy szkół.

Piknik został zorganizowany 
przy dofinansowaniu z WFOŚiGW 
w wysokości niemal 40 tys. zł.  
W ramach tej kwoty zostały m.in. 
wykonane tablice edukacyjne 
o tematyce ekologicznej, które 
zostały zamontowane przed 
budynkiem szkoły.
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   Z prac rady Gminy
Sesje rady Gminy zosta-

ły zwołane na 28 kwiet-
nia, 26 maja i 29 czerwca 
2022 r. rada Gminy podję-
ła uchwały w sprawie:
28 kwietnia:
• zmiany uchwały Nr 
XIII/54/2019 Rady Gminy 
Jedlińsk z dnia 30 paździer-
nika 2019 r. w sprawie Regu-
laminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy 
Jedlińsk zmienionej uchwałą 
Nr XXIV/65/2020 Rady Gminy 
Jedlińsk z dnia 29 paździer-
nika 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr Nr XIII/54/2019 
Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 

października 2019 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy 
Jedlińsk
• zmiany Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 
rok 2022
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2022–2027
• wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2022 rok

26 maja:
• udzielenia Wójtowi Gminy 
Jedlińsk wotum zaufania
• rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania Wójta z wykona-

nia budżetu za 2021 rok i spra-
wozdania finansowego
• udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu za 2021 rok
• zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego za 2021 
rok instytucji kultury
• zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego za 2021 
rok zakładu opieki zdrowotnej
• wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2022 rok
• rozpatrzenia skargi na działal-
ność Wójta Gminy Jedlińsk

29 czerwca:
• rozpatrzenia skargi na dzia-
łalność Dyrektora Publicz-

nej Szkoły Podstawowej im. 
Andrzeja i Józefa Załuskich  
w Jedlance
• zmiany programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt
• nadania nazwy trasie pieszo
-rowerowej zlokalizowanej na 
drodze wewnętrznej
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2022–2027
• wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na rok 2022
• udzielenia pomocy finanso-
wej dla Starostwa Powiatowego  
w Radomiu

Łukasz Kurek
 Przewodniczący 

rady Gminy

Piknik rodzinny na zakończenie sezonu
rewelacyjnie udał się Piknik rodzinny zorganizowa-

ny na zakończenie sezonu akademii Piłkarskiej Dro-
gowca Jedlińsk - Partnerem społecznym wydarzenia 
była enea Nowa energia.

W imprezie uczestniczyło 
ponad 500 osób w tym prawie 
200 młodych adeptów piłki noż-
nej z naszej Akademii.

Wyróżnienia i specjalne podzię-
kowania otrzymali goście hono-
rowi eventu: Prezes i Sponsor Stra-
tegiczny Klubu - Zygmunt Kobylar-
czyk, Wójt Gminy Jedlińsk - Kamil 
Dziewierz oraz dyrektorka Gmin-
nego Centrum Kultury i Kultury 

Fizycznej w Jedlińsku - Agnieszka 
Gryzek, czyli osoby, które bardzo 
mocno wspierają naszą Akademię 
i bez, których tak piękny rozwój 
Klubu nie byłby możliwy.

Upominki otrzymali również 
wszyscy piłkarze i trenerzy 
Akademii - wysokiej klasy kubki 
termiczne oraz szklane kubki 
z dziecięcymi i młodzieżowymi 
motywami.
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Dziękuję wszystkim 
krwiodawcom, którzy oddają 
krew podczas zbiórek orga-
nizowanych w Jedlińsku. 
od początku 2022 r.  
pozyskano prawie
30 litrów krwi.

Kolejna zbiórka odbędzie się 
w 20 sierpnia 2022 r. 
na rynku w Jedlińsku. 
Serdecznie zapraszam!

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk

Zawody wędkarskie o Puchar Wójta

Drużyna BrD z Jedlińska mistrzem Mazowsza

3 lipca 2022 r. nad Zale-
wem Jastrząb odbyła 

się kolejna edycja towa-
rzyskich Zawodów Węd-
karskich o Puchar Wójta  
Gminy Jedlińsk.

Pasmo wygranych zespo-
łu ZSP Jedlińsk w Kon-

kursie Bezpieczeństwa w 
ruchu Drogowym zostało 
podtrzymane. W finale wo-
jewódzkim w Warszawie  
nasza ekipa zwyciężyła 
zdecydowanie wygrywając 
wszystkie 5 konkurencji.

Organizatorem rozgrywek było 
Koło Nr 41 „Radomka” Jedlińsk 
Polskiego Związku Wędkar-
skiego, a wzięło w nich udział 29 
zawodników. Zawody rozegrano 
w trzech kategoriach – senior, 
juniorów oraz kategorii kobiet. W 
najliczniejszej kategorii – senio-
rów, zwyciężył Daniel Dujka 
przed Grzegorzem Bartnikiem 
i Jackiem Kapustą. W kategorii 
kobiet pierwsze miejsce zajęła 
Anna Kapusta, natomiast w kate-
gorii juniorów – Mikołaj Grzywacz.

Sędzią głównym zawodów był 
Jerzy Przybyłowski.

O przewadze zespołu świad-
czą wyniki indywidualne. 
Pierwsze trzy miejsca dla 
Jedlińska! Lena Dębniak naj-
lepszą zawodniczką turnieju, 
w którym wygrała każdą jego 
część. O punkt za nią uplaso-
wał się Igor Szymanowicz, na 
trzecim miejscu Klaudia Mazur, 
ze stratą trzech punktów do 
Leny. Wszyscy zaprezento-
wali świetny poziom. Ze 105 
pytań testowych błędnie odpo-
wiedzieli na… jedno. Na torze 
przeszkód cały zespół otrzymał 

tylko siedem punktów karnych 
(rywale średnio około 40-tu). 
Bez błędu zaliczyli miasteczko 
ruchu drogowego. Z udzielania 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej, choć nie obyło się bez 

usterek, też uzyskali najwyższą 
notę. Drużyna otrzymała Puchar 
Wojewody Mazowieckiego 
oraz nagrody – hulajnogi miej-
skie. Za wygraną indywidualną 
Lenie wręczono Puchar Mazo-

wieckiego Kuratora Oświaty  
i gadżety elektroniczne. W finale 
krajowym w Nidzicy zespół  
zajął 11. lokatę.

Krystian Kilar

Klaudia Mazur, lena Dębniak i Igor Szymanowicz podczas konkurencji jazdy po miasteczku ruchu drogowego•
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Podziękowania dla gmin-
nych bibliotek za pracę na 
rzecz lokalnych społeczności 
wręczyli: Waldemar Trelka- 
starosta radomski i członek 
zarządu Roman Frąk oraz 
Renata Metzger - Dyrektor 
Powiatowego Instytutu Kul-
tury. Biblioteki w podzię-
kowaniu otrzymały album 
„Radomian Portret Własny” 
oraz dyplom z gratulacjami. 
Dziękujemy.

Z okazji święta bibliote-
karzy i bibliotek, Powiatowy 
Instytut Kultury oraz Biblio-
teka w Zakrzewie zaprosiły 
do tej placówki wystawę 

„Świadectwo dojrzałości”. 
O  ekspozycji i jej bohaterze 
opowiedziała zebranym, dr 
Ewelina Rąbkowska twór-

czyni prezentacji o Krzysz-
tofie Kamilu Baczyńskim, na 
co dzień szefowa Muzeum 
Książki Dziecięcej w War-

szawie. Czas umilała nam 
również Aleksandra Pawło-
wicz, która wyśpiewała kilka 
utworów.

  Warto przeczytać!
„chleb. Domowa piekarnia” - Piotr Kucharski
To nie tylko książka kucharska, prezentująca ponad 70 przepisów na różnego rodzaju chleby i bułki na 
zakwasie, pieczywo drożdżowe, słodkie przysmaki i potrawy, które można z chlebem podawać. To także 
piękna historia rodzinnej tradycji, pełna ciepła opowieść o fascynacji piekarnictwem oraz miłości do chleba. 

„czy chcesz o tym porozmawiać” - lori Gottlieb
Przezabawna, prowokująca do myślenia, zaskakująca książka odsłaniająca kulisy pracy terapeutki, która poma-
gając pacjentom, jednocześnie szuka odpowiedzi na dręczące ją pytania i wątpliwości.

„Pokonaj nadciśnienie dietą DaSH” - agata lewandowska
Dieta DASH to jedna z najzdrowszych diet na świecie. Opracowano ją z myślą o leczeniu nadciśnienia. 
Obecnie jest zalecana przez wiele polskich i zagranicznych towarzystw naukowych jako element profilak-
tyki i leczenia nadciśnienia tętniczego.

„Hotel ostatniej szansy” - Nicki thorton
Obdarzony niezwykłym kulinarnym talentem chłopiec, dziwna grupa gości, otrucie i hotel na odludziu,  
w którym właśnie budzi się magia… Zachęcamy do odkrycia wszystkich tajemnic hotelu. 

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

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
W dniu 9 maja Dyrektor wraz z Pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznejw Jedlińsku uczestniczyli w Po-

wiatowych obchodach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek zorganizowanych przez Powiatowy Instytut Kultury w 
Gminnej Bibliotece Publicznejw Zakrzewie.
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Izabela Krasińska w bibliotece w Jedlińsku
od wielu lat Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku 

zaprasza mieszkańców gminy Jedlińsk na spotkania 
autorskie z wybitnymi pisarzami.  

Tym razem naszym wyjąt-
kowym gościem była Izabela 
Krasińska - autorka powie-
ści tj.: „Salome”, „Ta ,która 
odeszła” ,”Ten jedyny”, Matki 
i córki” i in. Pisarka jest absol-
wentką filologii polskiej, 
pochodzi z gminy Zakrzew 
koło Radomia. Rozmiłowana 
we francuskiej muzyce oraz 
musicalach. Uwielbia koty, 
Imagine  Dragons oraz kino 
studyjne. Podczas spotka-
nia pisarka opowiedziała    
o swoich zainteresowaniach 
,pasjach a przede wszyst-
kim o swoich bohaterach 

książkowych. Bardzo chęt-
nie odpowiadała na liczne 
pytania zgromadzonej w 
Bibliotece publiczności.                                                                                                             
Po spotkaniu można było 
zakupić książki autorstwa 
Izabeli Krasińskiej ze spe-
cjalną dedykacją.

Spotkanie odbyło się dzięki 
wsparciu finansowemu 
Powiatowego Instytutu Kul-
tury w Iłży. Dziękujemy!

Zdjęcia ze spotkania 
na stronie internetowej 
biblioteki.

Bożena Starzyńska

Wycieczka do Warszawy „GalerIa Na PŁocIe”

Po długim oczekiwaniu (pandemia) grupa czytelników 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku wyruszyła 

26 kwietnia na jednodniową wycieczkę do Warszawy.

Pogoda dopisała, więc nie 
było problemu żeby zrealizo-
wać bardzo bogaty program. 
Pierwszym punktem były Woj-
skowe Powązki- cmentarz ,na 
którym pochowani są wybitni 
Polacy, bohaterowie narodowi 
oraz ofiary katastrofy lotniczej 
w Smoleńsku. Zwiedziłyśmy 
Świątynię Opatrzności Bożej, 
Muzeum Jana Pawła II i kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. 
Nie zabrakło przystanku na Sta-

rówce gdzie z wielką przyjem-
nością zjadłyśmy obiad , a póź-
niej smaczne lody w kawiarni” 
Wedel”.

Dzień spędzony w sercu Pol-
ski przyniósł nam wiele nowych 
doświadczeń i pięknych wspo-
mnień. Mamy nadzieję, że będziemy 
miały okazję to powtórzyć.

Zdjęcia z wycieczki 
dostępne na stronie interne-
towej biblioteki.

Bożena Starzyńska

Ekspozycja przedstawia naj-
istotniejsze informacje o pol-
skim wkładzie w pierwsze stra-
tegiczne zwycięstwo alianckie 
w II wojnie światowej.

Wystawa znajduje się na 

ogrodzeniu od strony ul. 
Wareckiej i Św. Wojciecha. 
opiekunem Galerii na Płocie 
jest Powiatowy Instytut Kul-
tury oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna w Jedlińsku.
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aKcJa lato 2022
Za nami już niemal połowa wakacyjnego wypoczynku. 

Wiele młodych osób spędza ten czas w placówkach 
Gminnego centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedliń-
sku i placówkach terenowych.

Dzieci były już na wycieczce 
w Mandorii oraz na Farmie Ilu-
zji, wzięły udział w wielu kon-
kursach, quizach, grach i zaba-
wach, zajęciach kulinarnych i 
sportowo - rekreacyjnych. Nie 
mogło zabraknąć pogadanek 
na temat bezpieczeństwa pod-
czas wakacji.  Zapraszamy nadal 
wszystkie dzieci i młodzież do 
udziału w proponowanych przez 
nas zajęciach, które aktywizują i 
integrują uczestników. Czas spę-
dzany z nami obfituje w wiele 
ciekawych propozycji, a najlep-
sze jeszcze przed nami. Bowiem 
akcja Lato będzie prowadzona 

przez cały sierpień a zakoń-
czy się Turniejem Świetlic na 
OSIR w Jedlińsku. Zapraszamy 
serdecznie do obserwowania 
naszego facebooka: https://
www.facebook.com/GCKiKF, jak 
również strony internetowej:  
http://gckjedlinsk.pl/.  

Kinga Kalbarczyk 

Nowe urządzenia na oSir

W uroczystym otwarciu uczest-
niczyli: wójt gminy Jedlińsk Kamil 
Dziewierz, przewodniczący Rady 
gminy Jedlińsk, Łukasz Kurek, pre-
zes LGD ,,Razem dla Radomki” 
Cezary Nowek, a także dzieci z oko-
licznych placówek oświatowych  
wraz ze swoimi nauczycielami oraz 
rodzicami. Cały piknik został przy-
gotowany przez panią Kingę Kal-
barczyk z Gminnego Centrum Kul-
tury w Jedlińsku, a poprowadzony 
został przez pana Grzegorza Stęp-
nia. Dla dzieci zostały przygoto-
wane konkurencje sprawnościowe, 
ale także zadania o tematyce eko-
logicznej, wszyscy znakomicie się 
spisali, za co zostali nagrodzeni 
słodkimi upominkami. Nowe urzą-
dzenia zostały zakupione dzięki 
otrzymanemu dofinansowaniu w 
ramach projektu pn. ,,Utworzenie 
centrum aktywności społecznej 
na terenie Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Jedlińsku”. Środki na reali-
zację projektu zostały pozyskane 
przez Gminne Centrum Kultury za 
pośrednictwem Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania ,,Razem 
dla Radomki” ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach PROW na lata 
2014-2022. Wartość projektu to 
30.000 zł, a otrzymane dofinan-
sowanie wyniosło 14 500 zł. W 
ramach środków tych zakupione 
zostały 2 trampoliny, karuzela 
tarczowa z siedziskami- 3 tablice:  
wyścigi auta, aktywność – przy-
siad, recykling, Gra ,,O/X. Rozbu-
dowa istniejącej już infrastruktury 
pozwoliła uzupełnić dotychcza-

sową ofertę dla naszych mieszkań-
ców. Bowiem poza w pełni wyposa-
żoną siłownią, kompleksem boisk 
mamy teraz w ofercie coraz lepiej 
doposażony plac zabaw dla dzieci, 
a także ofertę dla młodzieży. Takie 
całościowe rozwiązanie pozwoli 
spędzać atrakcyjnie i aktywnie 
wolne chwile całym rodzinom. 
To też doskonała przestrzeń do 
nawiązywania nowych znajomości 
i miejsce świetnej zabawy. Widać 
to po pierwszych użytkownikach, 
którym uatrakcyjniony plac zabaw 
przypadł do gustu. Podczas pikniku 
każde z nowych urządzeń było 
poddane wielokrotnemu odbiorowi 
technicznemu przez naszych milu-
sińskich. I co ważne urządzenia 
odbiór ten przeszły. A zatem urzą-
dzenia są bezpieczne i jak widać 
na zdjęciach zajmujące. Ponadto 
wszystkie urządzenia mają rozwi-
jać dzieci ruchowo, a także popra-
wić jakości życia naszych miesz-
kańców, a wszystko to w pięknej 
scenerii przyrody. Ponadto krok 
po kroku Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, przekształca się w Centrum 
Aktywności Sportowej i Społecz-
nej. W związku z tym w niedługiej 
przyszłości będzie to miejsce, które 
zaspokoi oczekiwania i potrzeby 
społeczne mieszkańców naszej 
Gminy Jedlińsk, tych najmłodszych, 
nieco starszych i najstarszych. 
Na co w pełni pozwoli rozwijająca 
się infrastruktura, która jest już w 
realizacji, a także ta, którą planu-
jemy tam wybudować. 

agnieszka Gryzek

13 maja br. Gminne centrum Kultury i Kultury Fi-
zycznej w Jedlińsku podczas Pikniku Sportowo 

- rekreacyjnego oddało do użytku mieszkańców nowe 
urządzenia z tzw. małej architektury, w ramach projektu 
,,Utworzenie centrum aktywności społecznej na terenie 
ośrodka Sportu i rekreacji w Jedlińsku”. 
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Integracja w Woli Gutowskiej

Nabór na zajęcia artystyczne w GcKIKF 
Informujemy, że od 16 sierpnia br. w GCKiKF prowadzony 

będzie nabór na zajęcia artystyczne na rok 2022/2023

Zachęcamy do zapisywania się na zajęcia plastyczne, 

taneczne, wokalne, naukę gry na instrumentach: gitara, 

keyboard, akordeon, tuba, saksofon. 

Zajęcia rozpoczną się od 12 września. 

 Ilość miejsc ograniczona. tel. 48 32 13 052

Dofinansowanie ze środków z budżetu 
Województwa Mazowieckiego

Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne RAK a także Koło 
Gospodyń Wiejskich na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Jedlińsk  

- organizacje na co dzień współpracujące z Gminnym Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, otrzymały dofinanso-

wanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 
2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 
obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i spo-

łeczności lokalnych”, zadanie pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń 
aktywnych społecznie”. Wyżej wymienione organizacje poprzez 
pozyskanie dofinansowania w wysokości 7 000 zł,  zakupią nie-
zbędny sprzęt, który pozwoli im w sposób profesjonalny realizo-

wać cele statutowe a także aktywnie działać  
na rzecz środowiska lokalnego.

Koło Gospodyń Wiejskich na 
Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy 
Jedlińsk w partnerstwie z Gmin-
nym Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku, a także 
z Sołtysem i Radą Sołecką Woli 
Gutowskiej było organizatorem 
spotkania kulturalno- integracyj-
nego, które odbyło się 14 lipca 
2022 r, na boisku w Woli Gutow-

skiej. Podczas tego wydarzenia 
miało miejsce wiele zabaw i 
konkursów dla dzieci i młodzieży 
oraz odbył się turniej prac domo-
wych. Nie mogło zabraknąć roz-
mów przy ognisku o lokalnych 
zwyczajach i tradycjach , a to 
wszystko podczas wspólnej wie-
czornej biesiady. 

 agnieszka Białkowska 

Dla antosia Siczka 
Gminne centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedliń-

sku włączyło się w pomoc dla antosia Siczka, poprzez 
zorganizowanie kiermaszu wielkanocnego.

Przedmioty tematycznie zwią-
zane z Wielkanocą, które można 
było nabyć w siedzibie GCKiKF, 
na parkingu przy OSiR  czy przy 
kościele w Jedlińsku  pochodziły 
m.in.  z Gminnego Konkursu 
Plastycznego i wykonane były 
przez dzieci i ich rodziców. Nie-
które prace zrobili pracownicy 
Centrum Kultury. Sprzedawane 
były również artykuły przeka-
zane nieodpłatnie przez Wandę 
Redestowicz z Jedlińska.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy pomogli nam 
stworzyć stoisko wystawien-
nicze a także wszystkim , któ-
rzy zakupili na nim przedmioty, 
z których sprzedaży udało się 
zebrać kwotę 4.884,10zł.

Dzięki Państwa ofiarności 
wspólnie udało się wesprzeć 
leczenie małego mieszkańca 
naszej gminy.  

Beata Zegarek 
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Celem tego projektu jest 
kształtowanie w ludziach 
poczucia odpowiedzialności za 
środowisko naturalne, propago-
wanie postaw ekologicznych, 
jak również aktywizacja i inte-
gracja społeczności lokalnej 
oraz uchodźców wojennych z 
Ukrainy. Do udziału w działa-
niach projektowych zaprosimy 
bowiem  mieszkańców naszej 
gminy a także osoby z Ukra-
iny, które czasowo przebywają 
na naszym terenie. Partnerami 
w przedmiotowym projekcie 
będzie: Gminne Centrum Kultury 
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, 
Stowarzyszenie Anima Loci oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich na 

Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy 
Jedlińsk. 

W ramach działań projekto-
wych zostanie ogłoszony kon-
kurs plastyczny dla dzieci pt. Eko 
Postanowienia, którego celem 
będzie zainteresowanie ich eko-
logią i propagowanie zdrowego 
stylu życia. Zostaną zorgani-
zowane także warsztaty kuli-
narne poprzedzone spotkaniem 
z dietetykiem, podczas których 
uczestnicy poznają przepisy tra-
dycyjnej kuchni polskiej i ukraiń-
skiej. Poprzez zaprezentowanie 
ludziom  tradycyjnych potraw 
tych obu kuchni będzie możliwe 
poznanie wycinka kultur obu 
krajów. Jedzenie bowiem jest 

w każdej kulturze ważnym ele-
mentem budowania tożsamości 
i poczucia przynależności. 

W ramach niniejszego pro-
jektu zostanie zorganizowany 
wyjazd do lasu, gdzie uczestnicy 
wezmą udział w pogadance na 
temat dobroczynnego wpływu 
środowiska leśnego na zdrowie 
człowieka, dowiedzą się, że w 
lesie można znaleźć rośliny 
wykorzystywane w ziołolecz-
nictwie.  Uczestnicy zostaną 
także pouczeni o zasadach 
zachowania w lesie. 

Jednym z działań będzie także 
zorganizowanie rajdu rowero-
wego, którego celem będzie 
popularyzacja turystyki rowero-
wej jako aktywnej formy wypo-
czynku i ukazanie walorów przy-
rodniczych naszej gminy. 

Działaniem podsumowują-
cym realizację projektu będzie 
zorganizowanie pikniku inte-

gracyjnego na terenie OSIR w 
Jedlińsku (30 sierpnia 2022r),. 
W trakcie tego wydarzenia 
zaprezentowane zostanie 
przedstawienie o tematyce eko-
logicznej, przeprowadzone będą 
konkurencje sportowo- rekre-
acyjne dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Zostanie przeprowa-
dzona gra terenowa, uczestnicy 
będą mogli posłuchać cieka-
wych opowieści a także zbudo-
wać ekologiczne namioty Tipi. 
Jedną z atrakcji tego spotkania 
będzie wspólne muzykowa-
nie przy ognisku. Zapraszamy 
wszystkich mieszkańców naszej 
gminy a także osoby z Ukrainy 
do udziału w naszym przedsię-
wzięciu. Szczegóły pojawią się 
na plakatach oraz na Facebooku 
Stowarzyszenia Społeczno- Kul-
turalnego „RAK”

anna Malinowska

Podsumowanie roku artystycznego w centrum Kultury

razem - ekologicznie, zdrowo i na sportowo

tuż przed rozpoczęciem wakacji Gminne centrum Kul-
tury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku od lat organizuje 

podsumowanie roku pracy artystycznej. Jest to wielkie 
święto uczestników zajęć. 

Grupa nieformalna w składzie: Urszula Potera, anna 
Malinowska i Beata Zegarek wraz ze Stowarzysze-

niem Społeczno- Kulturalnym „raK” będą realizatorami 
projektu z programu Mazowsze lokalnie pod nazwą: ra-
zem - ekologicznie, zdrowo i na sportowo. 

W tym roku odbyło się ono 
26 czerwca na scenie plene-
rowej. Była to doskonała oka-
zja, aby szerszej publiczności 
zaprezentować całoroczną 
pracę poszczególnych sekcji. 
Dla niektórych uczestników 
był to debiut sceniczny, inni są 
już z nami od wielu lat.  Jako 
pierwsi wystąpili uczestnicy 
zajęć tanecznych prowadzo-
nych przez panią Agnieszkę 
Sikorską, a następnie we 
wspólnym koncercie wystą-
pili: wokaliści prowadzeni 
przez panie Zofię Krzętowską 
i Joannę Wójcik, gitarzyści, 
których sekcję prowadzi pan 
Tomasz Chwaliński oraz akor-
deoniści i keybordziści prowa-
dzeni przez pana Pawła Garbal-
skiego. Każdy zaprezentował 
się od jak najlepszej strony, 
zgodnie ze swoją pasją i zain-
teresowaniami. I tak, wokali-
ści i muzycy zadbali o piękną 
oprawę muzyczną, zaś tance-
rze o ruch i energię na sce-
nie, a publiczność o gromkie 
brawa. Nie zabrakło również 
podczas tegorocznego pro-
gramu niespodzianek, bowiem 
na scenie wystąpili uczniowie 

ze swoimi nauczycielami, a 
także rodzicami. Taka koope-
racja znakomicie wypadła i 
przyniosła wspaniały efekt w 
postaci niezapomnianych wra-
żeń zarówno dla publiczności 
jak i samych występujących. 
Zaznaczyć należy, iż podsu-
mowanie swoich zajęć miała 
również pod koniec maja sek-
cja plastyczna, którą prowadzi 
pani Bożena Cieślak. Prace 
tej sekcji były regularnie pre-
zentowane podczas wystaw 
tematycznych i można je było 
podziwiać przez cały miniony 
rok w instytucji. Jak każde 
zakończenie zajęć nie mogło 
i to odbyć się bez słodkiego 
upominku dla wszystkich 
uczestników. W naszych coty-
godniowych twórczych dzia-
łaniach bierze udział około  
150 uczestników.

Cieszymy się, że miniony 
rok mogliśmy spędzić z 
WAMI na poszukiwaniu i 
rozwijaniu WASZYCH PASJI. 
Rodzicom dziękuję za to, 
że na rozwój talentów swo-
ich pociech, wybrali naszą 
instytucję - Gminne Cen-
trum Kultury w Jedlińsku, a 

naszym wspaniałym instruk-
torom dziękujemy za wspólną 
podróż kulturalną i wspólne  
tworzenie kultury. 

Życzę Wam Moi Drodzy 
wesołych, kolorowych i bez-
piecznych wakacji podczas 

których, żeby  nie zabra-
kło wspaniałych przygód  
i  słońca. 

Do zobaczeniu we wrze-
śniu oraz na letnich zajęciach  
w ramach akcji lato.

agnieszka Gryzek
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Występy dzieci z zajęć artystycznych

Koncert Paris, Paris

W trakcie trwania roku szkolnego, w GcKiKF prowa-
dzone są zajęcia artystyczne skierowane do dzieci  

i młodzieży z terenu gminy. 

Piękny, pełen emocji i radości koncert w wykona-
niu grupy BelFry miał miejsce 26 kwietnia w sali 

oSP w Jedlińsku. tym razem grupa na swój warsztat 
wzieła piosenkę francuską i powstał ich najnowszy  
program pt. Paris, Paris.

Uczestnicy mają możliwość 
wszechstronnego rozwoju, 
poprzez udział w zajęciach pla-
stycznych, tanecznych, wokal-
nych i instrumentalnych a także 
w zajęciach Dziecięco-Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej i w zaję-
ciach grupy mażoretek. Przez 
cały rok uczestnicy zajęć zdo-
bywali nowe umiejętności, które 
prezentowane były sukcesyw-
nie szerszej publiczności. Miały 
miejsce bowiem prezentacje i 
koncerty muzyczne skierowane 
do lokalnej społeczności. Dnia 
9 czerwca na jedlińskim Rynku 

odbył się pokaz Dziecięco- Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej wraz 
z mażoretkami, który był bardzo 
widowiskowy. Orkiestra bowiem 
wykonała kilkanaście utworów 
muzycznych a mażoretki zapre-
zentowały układy taneczno- 
marszowe w rytm muzyki. 18 
czerwca natomiast,  w siedzibie 
GCKiKF odbył się występ dzieci 
uczęszczających na zajęcia 
nauki gry na keyboardzie i akor-
deonie, który zgromadził liczne 
grono odbiorców. 

anna Malinowska

Podczas koncertu usły-
szeliśmy utwory francuskich 
kompozytorów, piosenkarzy 
w większości w polskiej wer-
sji językowej. Były to utwory 
pochodzące z tzw. złotej ery 
piosenki francuskiej, ale także 
te bardziej współczesne. Ten 
wyjątkowy wieczór był niena-
chalną wycieczką muzyczną po 
znanych i lubianych  utworach. 
Podczas koncertu  usłyszeliśmy  
m.in. utwory: Edith Piaf: Milord, 
Padam padam,  La Vieen Rose, 
Charles Aznavour:  La Boheme, 
Jacques Brel - Ne me quitte pas, 
Desireless - Voyage Voyage. 
GARU - Je n’Attendais que Vous, 
czy z filmów: Emmanuelle, Un 
Homme et une Femme. Jak 
zawsze od samego początku 
BELFRY miały znakomity kon-
takt z publicznością, która żywo 
reagowała na poszczególne 
utwory w programie. Podsumo-
wując, wieczór obfitował w nie-
samowite wrażenia muzyczne. 

Koncert rozbrzmiewał świetną 
muzyką, znakomitymi aranża-
cjami muzycznymi, pięknymi 
wokalami i doskonałą widownią, 
która oklaskiwała każdy utwór 
i niemal śpiewała i przeżywała, 
każdą piosenkę wraz z wokali-
stami. Pożegnaliśmy publiczność 
piosenką „Les Champs-Elysées” i 
chciało by się rzecz do zobacze-
nia na  Les Champs Elysées, aby 
odkryć choć część francuskiej 
kultury oczywiście nie  tylko 
muzycznej. Po koncercie został 
niedosyt i tęsknota do kolejnych  
realizacji, które  będą niebawem. 

W koncercie wystąpili woka-
liści: Anna Kraska, Ewa Murdza, 
Katrzyna Sadowska, Dariusz 
Religa, Dariusz Makarewicz, 
Mateusz Skórkiewicz– perkusja, 
Maciej Dobrzańskj - kontrabas  
i gitara basowa, Tomasz Gieroń 
- akordeon i gitara. Obsługę aku-
styczną zapewnił Piotr Matysiak.  

agnieszka  Gryzek 
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to była rekordowa edycja Motopikniku połączonego  
z akcją charytatywną pod względem przybyłych gości 
oraz zebranych pieniędzy podczas taXI DrIFt.

3 lipca 2022 r. po raz 7. odbył 
się Jadar Family DRIFT, na któ-
rym oprócz zabawy, jak co roku 
kwestowaliśmy, tym razem, na 
rzecz Antosia Siczka z Woli Gutow-
skiej, którego czekała poważna  
operacja serca w Austrii. Pienią-
dze zebrane podczas Taxi Drift oraz  
z aukcji to prawie 30 tys. zł, zostały 
przekazane na dalsze leczenie  
oraz rehabilitację.

Tradycyjnie impreza odbyła się na 
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Jedlińsku. Główną atrakcja był taxi 
drift, czyli przejażdżka w fotelu pasa-
żera, w tym driftującą ciężarówką. Na 
wystawie statycznej zaprezentował się 
klub BMW E39 Official Group, Andrzej 
Chojnacki ze swoim Fiatem Spider 1000 
z 1975 r. oraz Grzegorz Kowalczyk  
z Jawą 350  i wiele innych.

Podobnie jak podczas ostatniej edycji 
zawitali do nas żołnierze Wojsk Teryto-
rialnych z 6. MBOT, którzy na swoim sto-
isku zaprezentowali sprzęt wojskowy.

Wszyscy chętni mogli też oddać 
krew w punkcie poboru krwi Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa. Tegoroczny wynik 
to prawie 15 litrów krwi oddanych 
przez 33 osoby.

Wójt Gminy Jedlińsk, Kamil Dziewierz 

składa podziękowania wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organizacji tego 
przedsięwzięcia. Wolontariuszkom: 
Iwonie Filozof, Ani Pożyczce, Małgosi 
Turek, które przez całą imprezę pilno-
wały porządku na TAXI DRIFT, a także 
firmom: Jadar sp. z o.o.  – sponsorowi 
tytularnemu MotoPikniku, Isko Plus 
Piotr Stanikowski z Jedlińska, Moto-
Service Andrzej Chojnacki z Jedlińska, 
MIX-BET Mariusz Potera z Klwat,Usług 
Koparką Krystian Dryja z Wielogóry, 
ZBS Robert Szczepański z Wielo-
góry, CUT-POL Krzysztof Walczak z 
Jedlińska, Zbyszko Company sp. z o.o. 
Oprawę muzyczną zapewnili jak zwy-
kle niezawodni  Marcin Kądrowski - DJ 
Martin oraz Kuba Jurczak - DJ Juri.

Podziękowania także dla strażaków 
ochotników z OSP Jedlińsk, Bierwiec  
i Nowych Zawad, jedlińskich policjan-
tów oraz Piotra Kowalskiego – dyrek-
tora Radomskiej Stacji Pogotowia  
Ratunkowego.

Tegoroczną akcję wsparli medial-
nie m.in. Michał Żeromiński – zawo-
dowy bokser z Radomia, Daniel 
„Rutek” Rutkowski – zawodnik MMA 
z Radomia,  Włodzimierz Zientarski 
oraz Maciej Zientarski – dziennikarz 
motoryzacyjny i redaktor kanału  
na YouTube „2 Cylindry”.
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Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „raK” było re-
alizatorem przedsięwzięcia pn. Noc Świętojańska- na 

straży tradycji kulturowej. Projekt uzyskał dofinanso-
wanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w wyso-
kości 35 000 złotych.

Celem przedmiotowego wyda-
rzenia było podtrzymywanie, pro-
pagowanie i pogłębianie wiedzy 
na temat elementów tradycji kul-
turowej oraz popularyzacja kultury 
ludowej regionu Mazowsza. Celem 
wydarzenia była także integracja i 
aktywizacja mieszkańców gminy 
i regionu, poprzez udział w przed-
sięwzięciu związanym tematycz-
nie z nocą świętojańską. Zacho-
wanie tradycji świętojańskich jest 
ważnym elementem poszukiwania 
tożsamości kulturowej ludzi oraz 
dbaniem o dziedzictwo pozosta-
wione nam przez przodków. Spo-
tkanie, które odbyło się na tere-
nie OSIR w Jedlińsku otworzyli: 
Elżbieta Łoboda – przewodnicząca 
stowarzyszenia, Agnieszka Gryzek 
– wiceprzewodnicząca stowarzy-
szenia oraz Łukasz Kurek Prze-
wodniczący Rady Gminy Jedlińsk.  
W wydarzeniu wzięli udział także 
Wójt Gminy Jedlińsk Kamil Dzie-
wierz, radni gminy: Lidia Żurowska, 
Ewa Ofiara, Robert Rędzia, Tomasz 
Plewiński, Maciej Makulski oraz 
Teodozja Bień- wiceprzewodni-
cząca rady powiatu radomskiego i 
Agnieszka Pasek- kierownik biura 
terenowego ARiMR w Radomiu.

W trakcie trwania wydarzenia 
uczestnicy wzięli udział w bloku 
poświęconym obrzędowości sobót-
kowej. Były to m.in. warsztaty 
wyplatania wianków i puszczanie 
ich na wodę,  prelekcja wygłoszona 
przez etnografa  z Muzeum Wsi 
Radomskiej, na temat dawnych 
obrzędów sobótkowych a także 
wszelkich zmian związanych z tą 
obrzędowością, jakie zachodziły 
na przestrzeni wieków. Został 
także przeprowadzony konkurs na 
najpiękniejszy wianek sobótkowy, 
który cieszył się dużym zaintereso-
waniem dziewcząt i kobiet. 

Miłośnicy muzyki  mogli posłu-
chać utworów ludowych w wyko-
naniu kapel i zespołów śpie-
waczych. W trakcie wydarzenia 
wystąpiły następujące formacje: 
Czerwone Korale, Czerwona Jarzę-
bina, Bierwiecka Biesiada, Ludwi-
czanki, Wólczanki, Błotniczanki  i 
kapela Henryka Giedyka.  Przegląd 
zespołów i kapel nie miał formy 
konkursu, a jego celem była pre-
zentacja i pielęgnacja tradycji ludo-

wej, pieśni i muzyki z uwzględnie-
niem autentycznego repertuaru 
oraz popularyzacja dorobku wystę-
pujących formacji. 

Wystąpił także Zespół Ludowy 
Pieśni i Tańca Wolanianki , który 
zaprezentował utwory ludowe 
związane z regionem Mazowsza. 
Zespół występując w kraju i za 
granicą kultywuje w żywej for-
mie element dziedzictwa kulturo-
wego regionu, jakim jest  muzyka 
ludowa i taniec. 

W trakcie trwania wydarzenia 
uczestnicy mogli wziąć udział w  
warsztatach rękodzielniczych pro-
wadzonych przez twórców ludo-
wych. Ludzie mieli okazję wykonać 
kwiaty z bibuły i krepiny, dowie-
dzieć się jak wyplata się kosze z 
sitowia, a także spróbować swo-
ich sił w wykonywaniu przedmio-
tów z gliny. Wszyscy chętni mogli 
zrobić własnoręcznie dekorację 
wiązaną tzw. makramę a także 
kolorowe pająki ze słomy i z bibuły, 
które w dawnych czasach stano-
wiły w domach dekorację sufitu.    
W wydarzeniu wzięli bowiem 
udział twórcy działający w regio-
nie, kontynuujący rodzinne trady-
cje, a tym samym przyczyniający 
się do ocalenia  ważnych elemen-
tów sztuki ludowej. 

Podczas wydarzenia niezwy-
kle istotny był udział w nim 7 Kół 
Gospodyń Wiejskich, działających 
na terenie gminy Jedlińsk: KGW w 
Ludwikowie, KGW Jedlińskie Raczki, 
KGW Płaskowskie RAKI, KGW 
Gutów- Bród, KGW Centrum Zgoda, 
KGW na Rzecz Promocji i Rozwoju 
Gminy Jedlińsk, KGW Stowarzysze-
nie Rozwoju, Promocji wsi Wsola i 
okolic „Bądźmy Razem”.  Udział w 
przedsięwzięciu tych formacji był 
bardzo istotny, ze względu na to, 
iż Koła Gospodyń Wiejskich w śro-
dowiskach lokalnych zajmują się 
kultywowaniem tradycji poprzez 
podtrzymywanie i doskonalenie 
sztuki kulinarnej, ale także muzy-
kowanie i wykonywanie wyrobów 
rękodzieła ludowego. 

Wszystkie wymienione forma-
cje stworzyły strefę kulinarną, 
gdzie prowadzone były warsztaty 
z wykonywania potraw tradycyj-
nych, charakterystycznych dla 
regionu Mazowsza. Ponadto koła 

wzięły udział w konkursie kuli-
narnym na najlepszą tradycyjną 
potrawę. Na konkurs wpłynęły 
potrawy w trzech kategoriach: 
tradycyjne zupy, tradycyjne dania 
mięsne lub bezmięsne oraz tra-
dycyjne desery w postaci ciast.  
W kategorii tradycyjne zupy  
I miejsce zajęło KGW Jedlińskie 
Raczki, które przygotowało krupnik  
z kasza jaglaną. W kategorii trady-
cyjne dania mięsne i bezmięsne  
I miejsce zajęło KGW w Ludwikowie 
za kaszę gryczaną po gospodar-
sku, II miejsce KGW Stowarzysze-
nie Rozwoju, Promocji wsi Wsola  
i okolic „Bądźmy Razem” za per-
liczkę w buraczkach, a III miejsce 
KGW Płaskowskie Raki, za pierogi 
jarskie z kaszą gryczaną. W kolej-
nej kategorii- tradycyjne desery  
I miejsce zajęło KGW na Rzecz Pro-
mocji i Rozwoju Gminy Jedlińsk za 
ciasto drożdżowe, II miejsce KGW 
Gutów- Bród za tradycyjny sernik, 
a III miejsce KGW Centrum Zgoda 
za tradycyjną szarlotkę. 

Organizatorzy zapewnili także 
moc atrakcji dla młodszych 
uczestników wydarzenia. Prze-
prowadzono bowiem szereg 
konkurencji sportowo- rekreacyj-
nych tematycznie związanych z 
sobótką.

W godzinach wieczornych Wójt 
Gminy Jedlińsk dokonał rozpale-
nia tradycyjnego ogniska, które 
jest nieodłącznym elementem 
obrzędowości świętojańskiej. 

Wydarzenie zakończyło się  
w późnych godzinach wieczor-
nych występem artysty Mate-
usza Mijala wraz z zespołem i 
wspólną zabawą ludową. 

anna Malinowska 

Noc Świętojańska - na straży tradycji kulturowej
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Noc Świętojańska - na straży tradycji kulturowej
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120. rocznica urodzin Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego

Organizatorem uroczystości  byli: 
- Kamil Dziewierz- Wójt Gminy 

Jedlińsk 
- Rada Gminy Jedlińsk
- Ks. Prałat Henryk Ćwiek
- Ks. Kanonik   Grzegorz Wójcik  

-proboszcz Parafii  w Jedlińsku
Oraz Gminne Centrum Kultury i 

Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
Tegoroczne uroczystości rozpo-

częły się od zorganizowania i prze-
prowadzenia regionalnego konkursu 
wiedzy pt." Życie i działalność księ-
dza biskupa Piotra Gołębiowskiego 
na tle wydarzeń historycznych". Kon-
kurs objęty był honorowym patrona-
tem JE ks. Bpa Marka Solarczyka oraz 
pani Aurelii Michałowskie j-  Mazo-
wieckiego  Kuratora Oświaty. Nato-
miast ekspertami w konkursie był ks. 
Prałat  dr Albert Warso – wicepostu-
lator procesu  beatyfikacyjnego oraz  
ks. Prałat dr  Henryk Ćwiek. 

Pierwszy etap konkursu odbył 
się 18 maja 2022, w poszczegól-
nych gminach z naszego regionu 
i wzięło w nim   udział   36 drużyn 
3 osobowych.  Do drugiego etapu 
zakwalifikowało się 14 drużyn.  Finał 
konkursu natomiast miał miejsce 
12 czerwca  br.  w Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w Jedlińsku, gdzie 
znajduje się Izba Pamięci poświę-
cona Słudze Bożemu Bp. Piotrowi 
Gołębiowskiemu, którą można 
było również tego dnia odwiedzić. 
Następnie zgromadzeni wysłuchali 
dwóch prelekcji. Pierwsza z nich pt. 
"Święty z sąsiedztwa - Sługa Boży 
biskup Piotr Gołębiowski" wygło-
szona została przez  ks. prałata 
Alberta Warso, wicepostulatora pro-
cesu beatyfikacyjnego. Kolejną pre-
lekcję wygłosił dr Krzysztof Busse 
z radomskiej delegatury Instytutu 
Pamięci Narodowej, który  opowie-
dział o związkach biskupa Gołębiow-
skiego z sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia w Starej Błotnicy. Cen-
tralnym punktem uroczystości była 
Msza Święta w kościele parafialnym 
w Jedlińsku, która rozpoczęła się o 
godzinie 12:00. Podczas powitania 
ks. kan. Grzegorz Wójcik, proboszcz 
parafii Jedlińsk powiedział, iż zgro-
madziliśmy się, aby podziękować 

za dar życia Sługi Bożego Bp. Pio-
tra i aby prosić Boga o jego  rychłą 
beatyfikację. Homilię wygłosił ks. 
prał. Albert Warso, który podkreślił, 
że biskup Gołębiowski doświadczył 
w czasie swej posługi wielu cierpień 
i upokorzeń ze strony komunistycz-
nego aparatu represji. Mówił, że 
niezłomny pasterz stanął w obronie 
jedności Kościoła, gdy komuniści 
chcieli ją rozbić, usiłując utworzyć w 
Wierzbicy niezależną parafię.  Mszę 
świętą uświetniła swoimi wystę-
pami  Młodzieżowa Orkiestra  Dęta 
Gminy Jedlińsk oraz chór parafialny 
pod kierunkiem Anny Kraski .

Po Eucharystii, na jedlińskim 
Rynku, odbyła się dalsza część uro-
czystości, podczas, której odbyło się 
podsumowanie II etapu konkursu o  
Bp. Piotrze Gołębiowskim.  Wszyst-
kie drużyny biorące udział w konkur-
sie otrzymały narody, które wręczyli: 
Minister p. Marek Suski, wójt gminy 
Jedlińsk  p. Kamil Dziewierz, prze-
wodniczący Rady gminy Jedlińsk  p. 
Łukasz Kurek  oraz   ks. Prałat Henryk 
Ćwiek, ks. Prałat  dr, Albert Warso i 
ks. Kan. Grzegorz Wójcik. W tego-
rocznym Konkursie  pierwsze trzy 
miejsca i tytuł laureata konkursu  
przypadły uczniom  z następujących 
szkół: ZSP we Wsoli -gm. Jedlińsk:  
Patrykowi Pudzianowskiemu, Mai 
Staniewskiej, Juli Stefańskiej,  któ-

rzy otrzymali również  nagrodę o 
wartośći 250 zł każda,  nagrody o 
wartości 200zł przypadły uczniom  z 
PSP w Jedlance - gm. Jedlińsk: Ameli 
Malinowskiej i  Roksanie Adamczyk,  
natomiast  nagrody o wartości 150 
zł  każda  otrzymali uczniowie  ze 
szkoły podstawowej w Starej Błot-
nicy.: Natalia Gruza i Zuzanna Piasta. 
Trzy następne drużyny otrzymały 
tytuł finalisty konkursu. Byli to: 
Katarzyna Marszałek i Aleksandra 
Jeżak z  PSP w Starej Błotnicy,  Nadia 
Koczorowska , Kinga Kiepiela i Nata-
lia  Wojtyniak – z PSP w Woli Goryń-
skiej gm. Jastrzębia, Julia Węglicka, 
Maria Włodarczyk  i  Damian Kaca z 
PSP w Klwatce Królewskiej -gmina 
Gózd,  Adam Giza, Natalia Kuś, Filip 
Wiraszka ZSP Stare Słowiki-gm. 
Sieciechów, Emilia Korzeniowska,  
Zuzanna Tatar ,  Magdalena Żar-
łok z  ZSP w Jedlińsku.  Drużyny te  
otrzymłay  tytuł finalisty  konkursu 
oraz nagrody rzeczowe dla każdego 

członka  drużyny o wartości około 
60 zł  każda. Pozostałe drużyny 
otrzymały  wyróznienie  i nagrody 
rzeczowe o wartości  40 zł każda: 
Zofia Kosakowska, Maria Panfi, 
Paweł Czarnecki -  z PSP w Woli 
Goryńskiej gm. Jastrzębia,  Natalia 
Jurek, Anna  Sumińska  Jakub Cie-
chocki – PSP w Bierwcach,  Karolina  
Michałowska, Natalia Szymańska, 
Oliwia Pośnik-  PSP Ludwików, Igor 
Szymański, Maksymilian Kapusta, 
Julia Głogowska z PSP w Wierzcho-
winach , Adam Wus, Jan Witeska, 
Kacper Kopycki  - PSP w Jedlance  
gm. Jedlińsk,  Magdalena Wożniak,  
Maja  Piątosa, Aleksander Pająk 
- PSP Dobiedszyn gm.  Stromiec.  
Dopełnieniem uroczystości były 
koncerty orkiestr: Gminnej Orkiestry 
Dętej ze Starej Błonicy, Kozienic-
kiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
„Furioso”, Orkiestry Dętej Sienno i 
Dziecięco Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Gminy Jedlińsk, w których 
wykonaniu usłyszeliśmy zarówno 
marsze, utwory religijnie, standardy 
muzyczne jak również mogliśmy 
podziwiać musztrę paradną w wyko-
naniu Orkiestry Wojskowej z Rado-
mia.  Ponadto na jedlińskim Rynku 
można było obejrzeć wystawę 
plenerową poświęconą życiu i dzia-
łalności bp. Gołębiowskiego, przy-
gotowaną przez Gminne Centrum 
Kultury w Jedlińsku.  Na uroczystości 
obecni byli  również: wiceprzewod-
nicząca powiatu Radomskiego p. 
Teodozja Bień, radni gminy Jedlińsk: 
p. Magdalena Trzmiel- Wieteska, p 
Robert Rędzia, p. Marcin Drewnow-
ski, p. Maciej Makulski, dyrektorzy 
placówek oświatowych z terenu 
gminy Jedlińsk: p. Elżbieta Religa, 
p. Anna Jastrzębska, p. Justyna  
Bujek,  z ZSP w Jedlińsku,  p Justyna 

W niedzielę 12 czerwca  br.  odbyły się w naszej gminie 
uroczystości poświęcone pamięci Sługi Bożego Biskupa 

Piotra Gołębiowskiego. Były one zwieńczeniem wielu działań 
podjętych z okazji przypadającej w tym roku okragłej rocz-
nicy urodzin biskupa Piotra, Syna Ziemi Jedlińskiej, którego 
obecnie trwa proces beatyfikacyjny, a akta sprawy znajdują   
się w Watykanie. 

Modlitwa o beatyfikację 
Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Paste-
rzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby 
kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona 
następców Apostołów. Dziękujemy Ci za 
jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. 
Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne 
zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie 
oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go 
na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiej-
szemu Kościołowi i jego Pasterzom. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
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Turzyńska, z PSP w Wierzchowinach   
p, Małgorzata Sobień z PSP w Ludwi-
kowie, p. Radosław Kotowicz  z PSP 
w Jedlance ,Pani Małgorzata Jemiołek 
z PSP w Bierwcach,  Pan Roman 
Wójcik  z PSP  w Starych Zawadach, 
i Pani Małgorzata Wrona- wicedy-
rektor z ZSP we Wsoli, jak również 
dyrektorzy z placówek oświatowych 
z gmin ościennych: Pani Anna Siwiec 
z  PSP w Starej Błotnicy i Pan Jakub 
Rajkowski z NSP w Owadowie. 

Organizaję uroczystości  wsparli 
finanowo i rzeczowo:  p. Krzysztof 
Sadurski Prezes Banku Spółdziel-
czego  w Jedlińsku,   Władysław Mali-
nowski  i  Arkadiusz Malinowski  wła-
ściciele Firmy  AWM,   p. Jan Stańczyk 
-Prezes Zarządu firmy RADMOT , ks. 
proboszcz  Grzegorz Wójcik, ks. prałat  
Henryk Ćwiek,  Państwo Teodozja i 
Marek Jaworscy właściciele Piekarni 
Expuch, Krzysztof  Czapla   właściciel  
firmy   „Mała Masarnia”,  p. Zdzisław 
Mroczkowski i p. Waldemar Mrocz-
kowski właściciele  Firmy Mamba 
oraz    Krzysztof Walczak właściciel 
firmy CUT-POL, za co organizatorzy 
składają serdeczne podziękowania. 

Podziękowania kieruję również do 
wszystkich dyrektorów i nauczycieli 
placówek oświatowych, które przy-
łączyły się do upamiętnienia i popu-
laryzowanie postawy Sługi Bożego i 
wraz ze swoimi uczniami wzięli udział 
w konkursie regionalnym. Szczególne 

podziękowania kieruje również za 
okazane wsparcie i pomoc w orga-
nizacji uroczystości do   ks prałata 
Alberta Warso , ks prałata Henryka 
Ćwieka oraz  ks. proboszcza  Grzego-
rza Wójcika, a także do pani  Elżbiety 
Religi dyrektor ZSP w Jedlińsku za 
pomoc w zorganizowaniu i przepro-
wadzeniu II etapu konkursu.  Dziękuję 
kapelmistrzom orkiestr: p. Kamilowi 
Żarneckiemu Orkiestry ,,Furioso” z 
Kozienic, p. Kamilowi Węgrzyniakowi  
z Orkiestry  gminy Sienno   p. Mar-
kowi Bąbolewskiemu  kapelmistrzowi 
orkiestr  z gminy Stara  Błotnica  i 
Gminy Jedlińsk   oraz ich członkom za 
to, że  wystąpiły na  jedlińskim Rynku. 
Dziękuję również panu kapelmistrzowi  
Łukaszowi  Kukulskiemu z Wojskowej  
Orkiestry w  Radomiu. Dziękuję   Dzię-
kuję także  Pani Magdalenie  Kolasie 
-  dyrektor CUW w Jedlińsku za pomoc 
w organizacji transportu dla orkiestr, 
druhom strażakom z OSP w Jedlińsku 
za pomoc organizacyjną w zabez-
pieczeniu wydarzenia.Słowa podzię-
kowania kieruję również  do pana 
Dariusza Tępińskiego i pracowników 
ZGK w Jedlińsku  za pomoc wsparcie 
orgazizacyjne.  Dziękuję wszystkim 
tym, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do tego, że mogliśmy 
w Naszej gminie   zorganizować tę 
wspaniałą uroczystość poświęconą  
Naszemu Znakomitemu  Rodakowi. 

agnieszka  Gryzek
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Jubileusze Małżeńskie
18 maja 2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Jedlińsku odbyła się uroczystość z okazji nadania 
„Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Medale otrzymali:
1. teresa anna i Zdzisław cichoccy – 51 lat
2. Krystyna Walentyna i Józef aleksander Górka – 51 

lat
3. Halina Barbara i Bogdan Jan Grzywacz – 51 lat
4. teresa Małgorzata i Marian Jarosz – 51 lat
5. Irena Barbara i Marian Kocińscy – 51 lat
6. anastazja Irena i adam Marek Kwiecień – 51 lat
7. Wiesława i Kazimierz Stanisław Piskórz – 51 lat
8. Marianna i Zygmunt Józef religa – 51 lat
9. Marianna i Stanisław Simlat – 51 lat
10. Marianna Danuta i Wiesław Struzik – 51 lat
11. Marianna i Stanisław Sumińscy – 51 lat
12.  Jadwiga Marianna i tadeusz Szymanowicz – 51 lat
13.  Krystyna i Zdzisław Włodarczyk – 51 lat
14. Danuta teresa i Wiesław Henryk Zakrzewscy – 

51 lat
Wszystkim parom gratulujemy serdecznie 

wytrwałości i życzymy kolejnych lat w zdrowiu!

Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej, nadał odznaczenia 14. 
parom z terenu gminy Jedlińsk, 
których związki małżeńskie 
trwają 50 lat lub dłużej.

Uroczystość została poprze-
dzona mszą świętą w kościele 
parafialnym w Jedlińsku odpra-
wioną w intencji Jubilatów przez 
ks. prob. Grzegorza Wójcika.

W imieniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej odznaczenia parom 
małżeńskim, składając gratulacje i 
życzenia, wręczyli Kamil Dziewierz 
– wójt gminy Jedlińsk oraz Łukasz 
Kurek – przewodniczący rady gminy.

W uroczystości wzięli udział 
także: Teodozja Bień – wice-
przewodnicząca rady powiatu 
radomskiego, Ilona Starzyńska – 
skarbnik gminy Jedlińsk, Elżbieta 
Religa – dyrektor ZSP w Jedlińsku 
wraz z wicedyrektorami, Ewa 
Koper – kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego, Agnieszka Gryzek – 
dyrektor GCKiKF w Jedlińsku.

Podczas uroczystości ucznio-
wie ZSP w Jedlińsku wraz z opie-
kunką Anna Kraską przedstawili 
program słowno-muzyczny, a po 
części oficjalnej obyło się spotka-
nie okolicznościowe, w trakcie 
którego Jubilatom przygrywali  
i zabawiali Darek Makarewicz  
i Darek Religa.
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Jubileusze Małżeńskie
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Podniosła uroczystość roz-
poczęła się o godz. 11:00 w 
kościele parafialnym pw. Nie-
pokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny w Bierwcach. Ksiądz 
bp Piotr Turzyński przewodniczył 
mszy świętej i wygłosił homilię, 
podkreślając wielką rolę Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w 
wychowaniu pokoleń. Po nabo-
żeństwie wszyscy udali się na 
teren szkoły. Na początku nastą-
piło odsłonięcie i poświęcenie 
tablicy upamiętniającej historię 
szkoły oraz jej patrona – Prymasa 
Tysiąclecia. Moment ten uświet-
nił występ Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej z Jedlińska i poczty 
sztandarowe ze wszystkich 
szkół gminnych. Główną część 
obchodów zorganizowano w sali 
gimnastycznej, która w tym dniu 
zamieniała się w pięknie ustro-
joną salę widowiskową. Po ofi-
cjalnym powitaniu przez dyrektor 
Justynę Turzyńską i wójta Kamila 
Dziewierza przybyłych gości: 
Jego Ekscelencję Biskupa Piotra 
Turzyńskiego, Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty – Aurelię Micha-
łowską, radnego Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego – Jana 
Rejczaka, przedstawicieli władz 
powiatowych, gminnych, księży, 
dyrektorów szkół, absolwentów, 
byłych pracowników, dyrekto-
rów, nauczycieli, przedstawicieli 
zaprzyjaźnionych instytucji, 
sponsorów i mieszkańców, zapre-
zentowano film, który przybliżył 
bogatą historię i tradycję sędzi-
wej, ale duchem młodej Jubilatki. 
Jubileusz uświetnił wzruszający 
występ artystyczny w wykona-
niu uczniów. Scena na chwilę 

stała się miejscem sentymen-
talnej podróży z przeszłości ku 
współczesności wzbogaconej 
pięknym śpiewem znanych prze-
bojów w nowej aranżacji, budzą-
cymi zachwyt tańcami w wyko-
naniu najmłodszych dzieci. Tłem 
była wzruszającą prezentacja 
starych i współczesnych obrazów 
z życia szkoły. Następnym punk-
tem programu były przemówienia 
i życzenia przybyłych gości, które 
składano na ręce dyrektor Justyny 
Turzyńskiej. Kolejno głos zabrali: 
Jego Ekscelencja ks. bp Piotr 
Turzyński, Aurelia Michałowska, 
Kamil Dziewierz. W imieniu mini-
stra Wojciecha Skurkiewicza list 
odczytał Paweł Dycht. Przeka-
zany został list gratulacyjny wraz 
z pamiątkowym grawerem od 
poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Anny Kwiecień, odczy-
tano również listy w imieniu 
posła na Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej Roberta Telusa oraz 
posła Andrzeja Kosztowniaka. 
Nie było w tym dniu nikogo, kto 
nie życzyłby Jubilatce kolejnych 
tak wspaniałych i owocnych lat. 
Wszyscy przemawiający pod-
kreślali wkład i zaangażowanie 
organizatorów stulecia. Życzyli 
wszelkiej pomyślności, dalszych 
sukcesów w pracy dydaktycz-
nej i wychowawczej. Gratulowali 
i dziękowali za trud włożony 
w kształcenie i wychowanie 
uczniów. Jako następny głos 
zabrał były nauczyciel szkoły w 
Wierzchowinach – Andrzej Sła-
wiński. Miło wspominał współ-
pracę z uczniami i nauczycielami 
sprzed kilkunastu lat. Chwilą 
refleksji z lat szkolnych podzielił 

się także absolwent szkoły Mar-
cin Drewnowski. Goście przeka-
zali w prezencie dla szkoły publi-
kacje książkowe, pamiątkowy 
obraz i dyplomy.

Na koniec wszyscy zostali 
obdarowani pamiątkowymi 
prezentami, mogli dokonać 
wpisu do księgi pamiątkowej  
oraz zwiedzić szkołę.

Niezwykła atmosfera oraz 

nastrój tej uroczystości starszym 
i młodszym uczestnikom tego 
wydarzenia pozostaną na długo 
w pamięci. Mamy nadzieję, że 
Szacowna Jubilatka, która prze-
trwała czas wojennej zawieru-
chy, z roku na rok, mimo upływa-
jących lat, będzie jeszcze bardziej 
się rozwijać.

Patrycja Wieczorek

obchody jubileuszu 100-lecia PSP w Wierzchowinach
Msza święta, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, pro-

gram artystyczny, przemówienia, życzenia i wzru-
szające spotkania po latach… tak Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Wierzchowinach 4 czerwca 2022 r. świętowa-
ła swoje 100-lecie. Dzień ten zapisze się jako ważne  
i piękne wydarzenie w historii szkoły, której początki  
odnotowano w 1922 r.
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obchody jubileuszu 100-lecia PSP w Wierzchowinach
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Poradnia rehabilitacji w Jedlińsku
Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Jedlińsku zaprasza do Poradni rehabilitacji, gdzie zapewnia-

my rehabilitację pourazową, ortopedyczną, neurologiczną, jak również zabiegi mające na celu poprawę posta-
wy ciała oraz pomoc w usprawnieniu wykonywania codziennych czynności. Zespół doświadczonych fizjoterapeu-
tów pomoże odzyskać sprawność i cieszyć się pełnią życia.

ZaKreS USŁUG

Fizykoterapia
Jest jedną z metod fizjote-

rapii, w której na organizm 
oddziałuje się rozmaitymi 
czynnikami fizykalnymi – 
zarówno naturalnymi, jak i 
wytworzonymi sztucznie, 
dzięki którym w tkankach 
zostaje pobudzony proces 
biologiczny. W fizykoterapii 
wykorzystuje się: prąd, pole 
magnetyczne, ultradźwięki, 
bodźce termiczne (ciepło, 
zimno), światło (laser, sollux) 
oraz wodę. Fizykoterapia może 
być stosowana jako leczenie 
uzupełniające lub jako podsta-
wowa forma leczenia.

Kiedy stosujemy zabieg?
• zespoły bólowe mięśniowe, 

stawów i kręgosłupa, bóle 
krzyża

• zwyrodnienie kręgosłupa
• nieczynne i podostre zapale-

nie stawu, skręcenia
• obrzęk podostry i przewlekły
• naciągnięcie mięśni
• zapalenie pochewki ścięgni-

stej, kaletki maziowej, nad-
kłykci, ścięgien

• zespół Sudecka
• przewlekła choroba zwyrod-

nieniowa stawów
• choroba Raynaud
• rwa kulszowa
• krwiak podostry i przewlekły
• nerwobóle
• przykurcze
• ostrogi piętowe
• zespół bolesnego łokcia i 

barku
• blizny ostre i podostre, bli-

znowiec
• ból miedniczy, krzyżowy 

(tworzenie zrostów w mied-
nicy małej)

• zapalenie śluzówki macicy

Kinezyterapia
Kinezyterapia (z greckiego 

kinesis – ruch) oznacza lecze-
nie ruchem. Poprzez ćwicze-
nia ruchowe wykorzystujące 
różne metody kinezyterapeu-
tyczne przywracamy pacjen-
tom sprawność fizyczną. Kine-
zyterapię dzielimy na kinezy-
terapię indywidualną i kinezy-
terapię grupową.

Dla kogo zabieg jest
przeznaczony?

• zespoły bólowe i przeciąże-
niowe kręgosłupa w odcinku 
szyjnym, piersiowym, lędź-
wiowym,

• zmiany zwyrodnieniowe sta-

wów i kręgosłupa
• zespoły przeciążeniowe 
narządu ruchu

Hydroterapia
Jest najstarszym działem 

fizjoterapii. Podstawę lecz-
niczego działania stanowi 
działanie termiczne i hydro-
statyczne wody odpowiednio 
użytej do zabiegu. Zabiegi 
wodolecznicze związane są 
przede wszystkim ze złożo-
nym działaniem na organizm 
człowieka zespołu czynników, 
w którym pierwszorzędną 
role odgrywa temperatura 
i ciśnienie hydrostatyczne. 
Właściwości fizyczne wody 
umożliwiają bardzo subtelne 
dawkowanie zarówno bodź-
ców termicznych, jak i mecha-
nicznych, uwzględniające 
indywidualne różnice w reak-
tywności organizmu chorego. 
Warunkiem skuteczności jest 
właściwe dobranie rodzaju 
zabiegu, temperatury wody, 
czasu trwania, częstości i ilo-
ści zabiegów w serii. Zabieg 
z hydroterapii działa prze-
ciwbólowo, przeciwobrzę-
kowo, zmniejszając napię-
cie mięśniowe poprawiając 
ukrwienie i trofikę tkanek.

Masaż
Jest najstarszą spośród 

metod fizjoterapeutycznych, 
którego początki sięgają sta-
rożytnych Chin i Indii. Jest to 
zbiór różnych technik i chwy-
tów manualnych, które w spo-
sób mechaniczny wpływają 
na skórę, tkankę podskórną, 
mięśnie, torebki i wiązadła 
stawowe, a na drodze odru-
chowej na układ krążenia, ner-
wowy, wewnątrzwydzielniczy 
oraz na narządy wewnętrzne.

Kiedy stosujemy zabieg? 
• choroba zwyrodnieniowa 

stawów
• ostroga piętowa
• chondropatia rzepki
• dnawe zapalenie stawu, reu-

matoidalne zapalenie stawu
• zespoły bólowe np. przy dys-

kopatii szyjnej, lędźwiowej
• zesztywniające zapalenie 

stawów kręgosłupa
• entezopatie
• zapalenia okołostawowe
• obrzęki
• niska odporność organizmu 

np. częste stany zapalne, 
przeziębieni

• zapobiegawczo w chorobach 
nowotworowych np. rak 
piersi u kobiet
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Dzień rodziny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jedlance

Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

od naszych narodzin są z nami rodzice, nasi 
opiekunowie zapewniając nam dach nad głową, 

opiekę i miłość. „Dzień rodziny” to uroczystość będąca 
wyrazem szacunku dla wszystkich rodziców.

czas pandemii był bardzo trudny, nie oszczędzał 
również naszego Domu, choć nie obszedł się z nami 

najgorzej. Byliśmy zamknięci jak wszystkie domy  
i instytucje użytku publicznego.

Dzień ten stał się okazją 
do podkreślenia ogromnej roli 
rodziny i polegał na wspólnym 
świętowaniu w gronie najbliż-
szych nam osób. Piknik rozpo-
częła kierownik ŚDS Sylwia Mar-
kowska, witając uczestników 
i ich rodziny. Złożyła również 
życzenia, aby każda rodzina 
doświadczała miłości, zrozu-
mienia, zaufania i bliskości. 
Aby każdą z nich łączyły trwałe 
więzy i by rosła w siłę w poko-
nywaniu trudności życiowych. 
Szczególne chwile zostały 
uczczone występami artystycz-
nymi uczestników zajęć ŚDS. 
Zaprezentowali oni piosenki  
i przekazali najszczersze życze-
nia. Uzupełnieniem prezentacji 
były własnoręcznie wykonane 
laurki, które wszyscy wręczyli 
swoim najbliższym. Kolejną 

atrakcją były wspólne zawody 
sportowe. Mamy nadzieję, że 
ten dzień pozostanie długo w 
pamięci. Dziękujemy za mile 
spędzony czas, pełen rozmów w 
rodzinnej atmosferze.

Bartłomiej Dziekoński

Mamy nadzieje, że ten trudny 
czas jest już poza nami. Możemy 
wreszcie przyjmować odwiedza-
jących naszych mieszkańców oraz 
powrócić do imprez i uroczysto-
ści, które odbywały się cyklicz-
nie, a czas pandemii zmusił nas 
do rezygnacji z nich. Nasi miesz-
kańcy z utęsknieniem czekali na 
możliwość wyjścia i uczestnictwa 
w życiu lokalnej społeczności. 
Nawet zwykłe wyjście do sklepu 
po zakupy stało się atrakcyjne po 
tak długim czasie w odizolowaniu. 
Udało nam się ożywić codzien-
ność, organizując dla mieszkań-
ców drobne imprezy oraz celebru-
jąc nawet najmniejsze święta.

Mieszkańcy zaczęli uczest-
niczyć w imprezach integracyj-
nych na terenie powiatu, m.in. w 
corocznej imprezie w Jedlińsku 
„Ścięcie śmierci” – tzw. kusaki. 
Brali udział w przeglądzie „Tra-
dycje Wielkanocne,” gdzie zapre-
zentowali swoje prace, a także 
talent aktorski w inscenizacji 
obrzędu wielkanocnego. Zostali 
zaproszeni na Piknik Rodzinny do 
domu Pomocy Społecznej w Krzy-
żanowicach, natomiast w Nadle-
śnictwie w Marculach uczestni-
czyli w przeglądzie piosenki „Lata 
70-te”. Dużo radości sprawiło rów-
nież mieszkańcom uczestnictwo  
w Radomskich Dniach Godności, 
które trwały od 10 do 12 czerwca 
2022 r. Poświęcone były one oso-
bom niepełnosprawnym. Była to 
okazja do spotkania, prezentacji 

różnych form aktywności osób 
niepełnosprawnych oraz zabawy  
i wspólnego spędzenia czasu.

W naszym Domu organizujemy 
różnorodne imprezy, począwszy 
od urodzin, czy imienin podopiecz-
nych, a także Dzień Kobiet, Dzień 
Matki, Walentynki itp. imprezy 
okolicznościowe spędzane przy 
ognisku lub wewnątrz budynku. 
Wszystkie uroczystości orga-
nizowane są po to, aby umilić  
i uatrakcyjnić czas spędzony w 
naszej placówce, chcemy aby 
nasi podopieczni czuli się jak w 
prawdziwym domu, gdzie spędza 
się miło czas i chętnie do niego 
wraca. Mieszkańcy z przyjem-
nością uczestniczą w różnego 
rodzaju imprezach oraz uroczy-
stościach organizowanych przez 
społeczeństwo gminy Jedlińsk 
i powiatu radomskiego, a także 
tych wewnątrz Domu.

Życie w naszym Domu nabiera 
innych kolorów, tych ciepłych i sło-
necznych po ponurych dniach pan-
demii. Letni czas sprzyja imprezom 

plenerowym więc mamy nadzieję, 
że jeszcze wiele imprez przed 
nami. A kiedy przyjdzie jesień 
przeniesiemy imprezy do domu. 
Nie jest też tak, że tylko chcemy 
się pochwalić imprezami okolicz-
nościowymi. Na co dzień staramy 
się żyć i pracować tak, aby nasi 
mieszkańcy czuli się dobrze. To 
od nas zależy ich stan psychiczny 
i funkcjonowanie w życiu codzien-
nym. W ostatnim czasie udało nam 
się wyposażyć kolejną salę tera-
peutyczną, gdzie podopieczni pod 
opieką terapeuty spędzają czas 

przy grach stolikowych, dydak-
tycznych oraz zręcznościowych, 
ćwicząc jednocześnie zdolności 
manualne lub tylko odpoczywają w 
towarzystwie kolegów i koleżanek.

Nasi Mieszkańcy to w dużej 
mierze osoby starsze i często 
schorowane, dlatego staramy się 
aby „jesień życia” tych ludzi mijała 
w ciepłej i miłej atmosferze. Mamy 
nadzieje że w dużej mierze udaje 
się nam to zrealizować.

renata Jagiełło
Kierownik oddziału

terapeutyczno-opiekuńczego
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Z życia szkół
PSP w Bierwcach

Uroczystości 
i wydarzeniaszkolne
4 maja odbyła się akademia  

z okazji Święta Konstytucji 3 
Maja. Przygotowali ją uczniowie 
klasy 5 wraz z wychowawcą. 
Tego dnia gościł w naszych 
progach również Wójt Gminy 
Jedlińsk Kamil Dziewierz, który 
oficjalnie przedstawił społecz-
ności szkolnej osobę pełniącą 
obowiązki Dyrektora Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Bierwcach. Od 
dnia 1 maja została nią długo-
letnia nauczycielka matematyki 
Małgorzata Jemiołek. Jako spo-
łeczność szkolna życzymy Pani 
Dyrektor wielu sukcesów, cierpli-
wości i wytrwałości.

Maj to miesiąc bardzo trudny 
dla każdego ósmoklasisty, jest 
to bowiem czas egzaminów 
ósmoklasisty. Jak co roku nasi 
uczniowie przystąpili do niego w 
wielkich emocjach i niepewności. 
W tym roku był to moment szcze-
gólnie trudny, ponieważ nauka 
w czasach pandemii była wyma-
gającym przedsięwzięciem. 
Jednak niezależnie od wyniku, 
jesteśmy z nich bardzo dumni. 
Ci sami uczniowie w połowie 
czerwca mieli swój pierwszy bal. 
Mamy nadzieję, że zapamiętają 
go na długo, ponieważ bawili się 
naprawdę wyśmienicie.

Dzień Patrona to wielkie 
święto całej rodziny szkolnej. W 
tym roku nie mogło być inaczej. 
Z tej okazji uczniowie klas star-
szych przygotowali wiadomości 
i ciekawostki z życia i twórczo-
ści naszego Patrona – Henryka 
Sienkiewicza. Następnie zapre-
zentowali je całej społeczności 
w bardzo ciekawej graficznej for-
mie. Dzień Patrona był ponadto 
okazją do przypomnienia ksią-
żek i bohaterów wielkiego pisa-
rza oraz zachętą do czytania  
jego tekstów.

Dzień Dziecka nasi uczniowie 
spędzili w radosnej i sportowej 
atmosferze. Najpierw miały miej-
sce występy w sali kameralnej, 
następnie nadszedł czas na zma-
gania fizyczne. Zabawom inte-
gracyjnym towarzyszyły turnieje 
i konkursy.

W czerwcu miało także miej-
sce przedstawienie Teatru Pro-
filaktycznego Edukacja i Ani-
macja „Magik” zatytułowane 
„Bezpieczne wakacje”. Dzięki 
nim przedszkolaki i uczniowie 
klas I–IV przypomnieli sobie, w 
jaki sposób postępować, by ich 
wolne od szkoły dni wypełnione 

były beztroskimi i bezpiecznymi 
chwilami.

Wycieczki
13 maja 2022 roku uczniowie 

klasy VII udali się na wycieczkę 
do Warszawy. Zwiedzili gmach 
Sejmu oraz uczestniczyli w kon-
ferencji o Wandzie Malczewskiej. 
Wyjazd był również doskonałą 
okazją do integracji uczniów ze 
szkół z Bierwiec, Wierzchowin i 
Zawad. Bardzo serdecznie dzię-
kujemy organizatorom za dostar-
czone wrażenia i miłą atmosferę.

Zarówno przedszkolaki, jak 
i uczniowie z klas I–V, wybrali 
się na dzień pełen wrażeń do 
Muzeum Witolda Gombrowicza 
we Wsoli. Na początku spacero-
wali po parku, następnie zwie-
dzali wnętrze budynku, oglądali 
pamiątki po wielkim pisarzu i 
uczestniczyli w warsztatach lite-
rackich. W dalszej części spotka-
nia wzięli udział w grze tereno-
wej. Na koniec emocjonującego 
dnia odbyło się ognisko.

W ramach wyjazdu po Pierw-
szej Komunii Świętej uczniowie 
kl. III, wraz z rodzicami, księdzem 
proboszczem Januszem Chamerą, 
wychowawcą i katechetą udali 
się na pielgrzymkę do Kałkowa. 
Tam w komunijnych strojach 
uczestniczyli we mszy świętej w 
Sanktuarium Matki Bożej Bole-
snej. Oprócz sanktuarium zwie-
dzili również Świętokrzyską Gol-
gotę i mini zoo. Oglądali Miste-
rium Męki Pańskiej i panoramę 
Ziemi Świętokrzyskiej.

Ci sami uczniowie w czerwcu 
wyjechali także do Parku Roz-
rywki do Zalesia Górnego.

W czerwcu dzieci z oddziałów 
przedszkolnych i uczniowie klas 
I i II udały się do Bałtowa. W 

Parku Jurajskim podziwiały dino-
zaury, a podróż amerykańskim 
autobusem pozwoliła oglądać 
zwierzęta z różnych zakątków 
Ziemi. Wycieczka zakończyła się 
odwiedzeniem Sabatówki, miej-
sca łączącego dwa światy – reali-
styczny i baśniowy.

Konkursy
W dniu 11 maja 2022 w Wyż-

szym Seminarium Duchownym 
w Radomiu odbył się finał Die-
cezjalnego konkursu wiedzy 
religijnej dla kl. IV–VI pt. „Pry-
mas Tysiąclecia Kardynał Stefan 
Wyszyński”. Naszą szkołę repre-
zentował uczeń klasy IV – Karol 
Ofiara.

Z okazji przypadającej w tym 
roku 120. rocznicy urodzin bpa 
Piotra Gołębiowskiego uczniowie 
z klasy VII wzięli udział w „Regio-
nalnym konkursie wiedzy o bp. 
Piotrze Gołębiowskim”. Pomyśl-
nie przeszli I etap pisemny 
– eliminacje międzyszkolne i 
zakwalifikowali się do II etapu – 
regionalnego, który odbył się 12 

czerwca 2022 r. w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Jedlińsku. 
Spotkanie było również okazją do 
zwiedzenia muzeum i wystawy 
poświęconej biskupowi Piotrowi.

19 maja uczniowie wzięli 
udział w I Rejonowym Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym pt. „Z rowerem za pan 
brat”. Turniej ten odbył się w Sta-
rych Zawadach. Nasi zawodnicy 
radzili sobie bardzo dobrze, wło-
żyli mnóstwo wysiłku w poszcze-
gólne konkurencje, przez cały 
czas byli bardzo skoncentrowani 
i zaangażowani w pokonywanie 
przeszkód na torze rowerowym. 
Mimo młodego wieku, radzili 
sobie naprawdę wyśmienicie, z 
czego się niezmiernie cieszymy.

W roku szkolnym 2021/2022 
nasze przedszkolaki po raz 
kolejny brały udział w projekcie 
„Mały Miś w świecie wielkiej Lite-
ratury” i w akcji zdrowo i spor-
towo. Dzięki tym przedsięwzię-
ciom uwrażliwiają się na piękno 
słowo i rosną w poczuciu świa-
domości, że zdrowy tryb życia i 
aktywność fizyczna pozwolą im 
dłużej cieszyć się dobrą kondycją.

Uroczystość zakończenia roku 
szkolnego 2021/2022 rozpo-
częła się mszą świętą w kościele 
parafialnym, następnie udaliśmy 
się przed budynek szkoły, gdzie 
mogliśmy podziwiać pięknego 
poloneza w wykonaniu uczniów 
klasy VIII i przedstawicieli klasy 
VII. Dalsza część wydarzenia 
miała miejsce w sali gimnastycz-
nej, to tam dyrektor szkoły Mał-
gorzata Jemiołek, wraz z wycho-
wawcami, wręczyła wyróżnienia i 
nagrody dla najlepszych uczniów. 
Na zakończenie uczniowie klasy 
VIII pożegnali szkolne mury, a ich 
o rok młodsi koledzy podarowali 
im pamiątkowe prezenty.

Tradycyjnie już wręczono 
nagrodę dla najlepszego absol-
wenta szkoły, w tym roku tytuł 
ten przypadł Emilii Dziewiór.

Natomiast nagrodę za najwyż-
szą średnią w szkole uzyskała 
uczennica klasy VII Natalia Jurek. 
Natalia otrzymała także dyplom 
Finalisty Kuratoryjnego Kon-
kursu Polonistycznego.

Tym miłym akcentem ucznio-
wie udali się na zasłużony odpo-
czynek.

W ten sposób zakończyliśmy 
rok szkolny 2021/2022. We 
wrześniu spotkamy się znowu 
i pełni zapału przystąpimy do 
nauki i naszych codziennych obo-
wiązków.

Monika Skwirowska
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Pierwszy Dzień Wiosny
Dzień tolerancji
21 marca, zgodnie z tradycją, 

społeczność szkolna PSP im. Jana 
Pawła II w Ludwikowie obchodziła 
Pierwszy Dzień Wiosny. W bieżącym 
roku uroczystości powitania wiosny 
miały nieco inny niż zwykle charak-
ter, ponieważ połączone zostały  
z obchodami Dnia Tolerancji.

W ramach obchodów Dnia Tole-
rancji każda klasa, a nawet oddziały 
przedszkolne, przedstawiły informa-
cje o wybranym kraju lub mniejszości 
etnicznej. Uczniowie przygotowali 
przepiękne ekspozycje, prezentacje 
multimedialne, stroje i regionalne 
potrawy. Podróżowaliśmy bez ogra-
niczeń! Odwiedziliśmy daleką Japo-
nię, obejrzeliśmy romskie tańce, 
zachwyciły nas lawendowe pola 
Prowansji i flamenco w słonecznej 
Hiszpanii. Jedni poznawali greckich 
bogów i niemieckich kompozytorów, 
a inni zajadali się włoskim spaghetti, 
amerykańskim popcornem i... pol-
skimi pierogami.

Wszystkich nas wzruszył występ 
uczniów klasy VIII, którzy przypięli 
do ubrań niebiesko-żółte wstążki na 
znak solidarności z narodem ukra-
ińskim. Na zakończenie swojej pre-
zentacji poprosili o uczczenie minutą 
ciszy poległych i zaprotestowali 
przeciwko wojnie.

„Wokół Konstytucji 3 Maja 1791”
W ramach obchodów 231. rocz-

nicy uchwalenia Ustawy Rządowej 
z dnia 3 maja 1791 r. uczniowie 
klas V–VI wzięli udział w przedsię-
wzięciu „Wokół Konstytucji 3 Maja 
1791”, nad którym patronat hono-
rowy objął Minister Obrony Narodo-
wej. Patriotyczno-edukacyjna uro-
czystość (transmitowana na żywo 
z Sali Tradycji Wojskowej Akademii 
Technicznej) rozpoczęła się godzi-
nie 10:00. Po odśpiewaniu hymnu 
narodowego uczniowie wysłuchali 
przedstawicieli organizatorów oraz 
listu skierowanego do uczestników 
przez ministra Mariusza Błaszczaka. 
Następnie chętni uczniowie zalo-
gowali się na platformę edukacyjną 
Kahoot! i rozwiązywali quiz online, 
pozostali udzielali ustnych odpo-
wiedzi. Poziom trudności pytań był 
bardzo zróżnicowany, ponieważ 
odbiorcami quizu byli uczniowie i 
drugiego, i trzeciego etapu eduka-
cyjnego. Świetnie poradziły sobie 
nasze uczennice z klas V–VI: Zofia 
Szymańska, Natalia Wójcik, Oliwia 
Pośnik i Julia Walczak.

Niezwykła lekcja historii bardzo 
podobała się wszystkim uczestni-
kom przedsięwzięcia, a wiadomości i 
umiejętności z niej wyniesione będą 

z pewnością przydatne.
231. rocznica uchwalenia 
Ustawy rządowej
4 maja nasza społeczność uro-

czyście obchodziła 231. rocznicę 
uchwalenia Ustawy Rządowej z dnia 
3 maja 1791 r. Akademię przygoto-
wali przez uczniów z klas VI i VII pod 
kierunkiem Beaty Nowak i Dariusza 
Makarewicza. Uroczystość rozpo-
częła dyrektor Małgorzata Sobień. 
Następnie, w obecności pocztu 
sztandarowego, zgromadzeni 
zaśpiewali cztery zwrotki hymnu 
państwowego.

Uczniowie przypomnieli oko-
liczności uchwalenia konstytucji  
i najważniejsze jej zapisy. W prezen-
towanym programie artystycznym 
znalazły się również pieśni patrio-
tyczne w wykonaniu Julii Walczak z 
klasy VI.

Konstytucja obowiązywała przez 
czternaście miesięcy. Została oba-
lona przez armię rosyjską wraz z 
konfederacją targowicką w wyniku 
przegranej wojny polsko-rosyj-
skiej. Według Ignacego Potockiego 
i Hugo Kołłątaja – współtwórców 
konstytucji – Konstytucja 3 maja 
była „ostatnią wolą i testamentem  
gasnącej Ojczyzny”.

Dzień Dziecka
To był ich dzień – Dzień Dziecka. 

Każdego ucznia naszej szkoły .Był 
taki, o jakim marzyliśmy – rado-
sny, beztroski, pełen słońca i pełen 
uśmiechów.

1 czerwca w naszej szkole to 
święto sportu i zabawy. Na festynie 
każdy znalazł coś dla siebie. Ucznio-
wie klas VII i VIII rozegrali mecz 
piłki siatkowej, młodsi rywalizowali 
na torze przeszkód, przedszkolaki 
wybrały się na seans w szkolnym 
kinie, a wszyscy świetnie bawili się 
na dmuchanej zjeżdżalni. Można 
było pomalować twarz lub malować 
na folii, zagrać w piłkę lub kalambury. 
Zrozumiałe zainteresowanie wzbu-
dziła wizyta zastępu Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Ludwikowa. Każdy 
chciał przymierzyć kask, wsiąść do 
czerwonego wozu i zmierzyć się z 
wężem strażackim. O poczęstunek 
dla wszystkich zadbała niezawodna 
Rada Rodziców naszej szkoły oraz 
pracownicy obsługi, którzy są po pro-
stu mistrzami grillowania.

Wszystkim dzieciom z okazji ich 
święta życzymy samych radosnych 
i beztroskich chwil, pełnych słońca i 
uśmiechu, nieprzemijającej dziecię-
cej ufności i wiary, sięgania po rze-
czy nieosiągalne.

Wycieczki, wyjazdy, przygody…
„Euroweek”

W dniach 9–13 kwietnia 2022 
roku uczniowie z klas siódmej i 
ósmej naszej szkoły wzięli udział 
w warsztatach językowych „Euro-
week” w Długopolu Dolnym.

Ten wyjazd na długo kojarzyć się 
będzie jego uczestnikom z dobrą 
zabawą i nauką w formie kompletnie 
odmiennej od typowo szkolnej. Język 
angielski na „przewlekał się” pomię-
dzy różnymi aktywnościami w ciągu 
dnia i absolutnie nie przypominał 
rutynowo odbytej godziny zajęć.

Zajęcia były prowadzone w języku 
angielskim przez wolontariuszy 
z Indii, Meksyku oraz Nigerii, co 
pozwoliło na doskonalenie umie-
jętności językowych i społecznych. 
Takie kontakty pozwalają spojrzeć 
na świat szerzej i z innej perspek-
tywy. Nawiązanie relacji z osobami z 
innych kręgów kulturowych pomaga 
w nauce tolerancji oraz poszerza 
horyzonty kulturowe i intelektualne.

Uczniowie pogłębili swoją wiedzę 
o świecie oraz kulturze innych kra-
jów. Uczestniczyli w prezentacjach, 
uczyli się tańców narodowych. Roz-
wijali również swoją kreatywność 
poprzez przygotowywanie i odgry-
wanie różnorodnych przedstawień. 
Obóz „Euroweek” był przygodą, 
która zintegrowała młodzież. Wyjazd 
dostarczył uczniom wielu wrażeń, 
cennych doświadczeń i pozwolił 
uwierzyć we własne umiejętności.

Dodatkową atrakcją były wycieczki 
krajoznawcze do Wrocławia, Kłodzka 
i Częstochowy.

Wycieczka do 
„Magicznej trickoramy”
6 maja oddziały przedszkolne 

odwiedziły Centrum Iluzji „Magiczna 
Trickorama”. Pobyt w tym miejscu 
to świetna zabawa, która pobudziła 
ciekawość zarówno dzieci jak i opie-
kunów. Magia iluzji, labirynt luster, 
kolorowe cienie, lasery i lustrzane 
pokoje to tylko niektóre z przygoto-
wanych atrakcji. Wszyscy doskonale 
bawiliśmy się i doświadczaliśmy 
naukowych wrażeń. Warto odwie-
dzić to miejsce, gdzie nauka prze-
plata się z zabawą.

Góry Świętokrzyskie
8 czerwca 2022 roku odbyła się 

wycieczka klas I–III w Góry Święto-
krzyskie. Celem było zwiedzenie 
charakterystycznych miejsc tego 
regionu. Dzieci zwiedziły Muzeum 
Zabawy i Zabawek. Jest to doskonała 
propozycja dla każdego, kto chce się 
wybrać w podróż w czasie, zobaczyć 
jak było kiedyś. Instytucja powstała 
w 1979 r. jako Muzeum Zabawkar-
stwa. Posiada ogromną kolekcję 
zabawek zarówno historycznych, jak 
i współczesnych. W trakcie wycieczki 
dzieci poznały też ciekawą historię 
zamku królewskiego w Chęcinach. 
Następnym punktem programu było 
Babyjagowo – miejsce prezentacji 
walorów kulturowych i historycz-
nych regionu świętokrzyskiego, m.in. 
chatka Baby Jagi, naturalnej wielko-

ści jaskinia Zbója Madeja. Ostatnie 
punkt w programie wycieczki to 
pobenedyktyński zespół klasztorny 
na Świętym Krzyżu.

o tatarskich najazdach, Halinie 
Krępiance i… ojcu Mateuszu

14 czerwca uczniowie klas V–VIII 
wraz z wychowawczyniami odwie-
dzili Sandomierz. Historia tego liczą-
cego ponad tysiąc lat miasta jest 
bardzo ciekawa. Sandomierz leży na 
siedmiu wzgórzach nad Wisłą, która 
przez wiele wieków była bardzo 
ważnym szlakiem komunikacyjnym. 
Lessowe, żyzne gleby zapewniały 
od zawsze bogate zbiory. Średnio-
wieczni mieszkańcy Sandomie-
rza żyliby dostatnio i spokojnie, 
gdyby nie Tatarzy, których najazdy 
pustoszyły i miasto, i jego okolice. 
Legenda o Halinie Krępiance głosi, 
że uratowała Sandomierz od trze-
ciego najazdu – zwabiła Tatarów do 
podziemi, a mieszkańcy je wysadzili, 
grzebiąc pod gruzami najeźdźców 
i bohaterską dziewczynę. Za pano-
wania Kazimierza Wielkiego mia-
sto ponownie lokowano i otoczono 
murami obronnymi. W 1655 r. Sando-
mierz zdobyli Szwedzi. Splądrowali 
miasto i wysadzili zamek królewski. 
Współczesny Sandomierz to ulu-
bione miejsce malarzy, filmowców 
(serial „Ojciec Mateusz”) i turystów.

Rejs po Wiśle, wąwozy lessowe, 
Bazylika katedralna Narodzenia NMP 
z XIV wieku, Rynek Główny, Zbro-
jownia, najstarsza trasa podziemna 
w Polsce, rzeźba „Flisak” Jerzego 
Jotki Kędziora przed Bramą Opatow-
ską to atrakcje, które czekały uczest-
ników naszej wycieczki. Było wspa-
niale! Urokliwy Sandomierz na długo 
pozostanie w naszej pamięci.

Czy kiedyś Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej stanie się miejscem pracy 
uczestników tej wycieczki? Jeszcze 
nie wiadomo. Ale niewątpliwie takie 
plany 17 maja 2022 r. mogły się 
narodzić.

W dniu 17 maja 2022 r. uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Ludwikowie oraz Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Jedlance wraz z wój-
tem gminy Kamilem Dziewierzem, 
dyrektorami w/w placówek: dyrek-
tor Małgorzatą Sobień i dyrektorem 
Radosławem Kotowiczem uczestni-
czyli w wyjeździe do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Wycieczka była 
odpowiedzią na zaproszenie Anny 
Kwiecień – poseł na Sejm IX kadencji.

Wizyta w Sejmie Rzeczypospo-
litej Polskiej dała uczniom niepo-
wtarzalną okazję do zapoznania się 
z praktycznym aspektem funkcjo-
nowania administracji centralnej. 
Uczniowie mieli możliwość zapo-
znania się ze strukturą organiza-
cyjną oraz zasadami funkcjonowa-
nia Sejmu RP, poznać historię jego 
powstania jak i zobaczyć z bliska 
m.in. sejmową salę posiedzeń czy 
galerię Sejmu, w której odbywają się 
spotkania z dziennikarzami. Dowie-
dzieli się także, jak wygląda proces 
legislacyjny aktów prawnych szcze-

PSP w ludwikowie
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Kobiety, kobiety…
W Dniu Kobiet były życzenia, 

poczęstunek, drobne upominki, 
konkursy i zabawy, a w ramach cie-
kawostek poznawaliśmy historię 
tego święta oraz sylwetki odważ-
nych kobiet. Dzieci z OP „Biedronki” 
i uczniowie kl. II świętowali w Hula 
Parku, zaś kl. IV–VII w kręgielni w 
Radomiu. Spędzony czas długo 
pozostanie w pamięci wszystkich.

Poznajemy dinozaury
Przedszkolaki obchodziły Dzień 

Dinozaura. Prehistoryczne stwo-
rzenia fascynują dzieci, które na 
zajęciach poznały wiele informacji 
o sposobie ich życia czy wyglądzie. 
Dowiedziały się kto to jest paleon-
tolog i jak ważna jest jego praca w 
poznawaniu tych gadów. Kroczenie 
śladami dinozaurów, zabawy tema-
tyczne i ruchowe, wspólne ekspery-
menty to była przygoda…

Żyjemy na sportowo
Chłopcy w składzie: D. Prasek, 

A. Wus i K. Żabicki zajęli III miejsce 
w Zawodach Międzygminnych w 
Tenisie Stołowym w kategorii Dzieci 
– rocznik 2009 i młodsi. Dziew-
czynki z rocznika 2009 i młodsze 
w składzie: Z. Rutka, J. Malinowska, 
M. Konopka, I. Lutek, M. Rdzanek, O. 
Dadacz, Z. Glibowska, T. Chojnacka 
wywalczyły III miejsce w Finale 
Powiatu w Mini Piłce Siatkowej w 
Wolanowie. Zaangażowanie, wola 
walki i umiejętności pozwoliły na 
zawsze zapisać się na tablicach 
historii sportu w naszej szkole. To 
kolejny sukces sportowy naszej 
małej szkoły. Uczniowie w skła-
dzie: K. Żabicki, D. Prasek, A. Wus, 
A. Żarłok, I. Szymański, O. Malinow-
ski, P. Stępień i M. Szymański zajęli 
II miejsce w zawodach gminnych 
w piłce nożnej chłopców – rocznik 
2009 i młodsi. Bardzo nas to cieszy, 
ponieważ większość chłopców była 
z rocznika klasy 3, 4 i 5.

alleluja, biją dzwony…
Kultywując tradycje 13 kwietnia 

w szkole odbyła się uroczystość 
z okazji Świąt Wielkanocnych. 
Uczestniczyła w niej społeczność 
szkolna: dyrektor Radosław Koto-
wicz, nauczyciele, pracownicy 
szkoły i uczniowie. Było nam miło 
gościć przedstawicieli Rady Rodzi-
ców. Uroczystość przygotowali 
trzecioklasiści. Uczniowie zaprezen-
towali wiersze i piosenki związane 

ze Świętami Wielkanocnymi. Ksiądz 
T. Rokita przybliżył wielkanocne 
tradycje i zwyczaje. Była okazja 
poszerzyć wiedzę związaną z naj-
starszymi świętami. Życzenia zdro-
wych, rodzinnych i radosnych Świąt 
Wielkanocnych złożył dyrektor 
Radosław Kotowicz. Miłym akcen-
tem uroczystości było składanie 
sobie życzeń połączone z dziele-
niem się jajkiem.

Sprzątamy dla Polski!
Szkoła włączyła się w ogólno-

polską akcję „Sprzątamy dla Polski”, 
która odbyła się 22 kwietnia, w 
całej Polsce. Przedsięwzięcie zorga-
nizowało Stowarzyszenie „Dla Pol-
ski”. Celem akcji jest nie tylko troska 
o środowisko naturalne w swojej 
najbliżej okolicy, ale także postawa 
odpowiedzialności za wspólne 
dobro. Kształtujemy dbałość mło-
dego pokolenia za obecny i przyszły 
stan środowiska naturalnego. Dzieci 
z zaangażowaniem uczestniczyły w 
sprzątaniu.

Srebro dla Jedlanki!
M. Rdzanek 22 kwietnia wywal-

czyła srebrny medal w Finałach 
Międzypowiatowych Ziemi Radom-
skiej w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych w Jedlińsku w ramach 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. Gratulujemy wywalczenia 
tak wspaniałego miejsca. To wspa-
niałe osiągnięcie. PSP w Jedlance 
była reprezentowana przez: A. Żar-
łoka, M. Popiel, N. Korzeniowską, M. 
Rdzanek, D. Praska, F. Wójtowicza i J. 
Urbańskiego.

Katyń – Pamiętamy!
W szkole odbyły się uroczystości 

poświęcone obchodom 82. rocz-
nicy Zbrodni Katyńskiej. Wzięła w 
nich udział społeczność szkolna w 
różnorodny sposób. Celem działań 
było przypomnienie i uczczenie 
wydarzeń, które działy się wiosną 
1940 roku w Katyniu pod Smo-
leńskiem. Przedsięwzięcie zostało 
ujęte w ramy projektu pt. „Dni 
Katyńskie” i obejmowało lekcje 
tematyczne dla kl. VI–VIII – Zbrod-
nia Katyńska – historia i pamięć; 
zajęcia warsztatowe na korytarzu 
-– starsi uczą młodszych; przy-
gotowanie z uczniami wystawy; 
przedstawienie i omówienie inte-
raktywnej prezentacji z zasobów 
IPN pt. „Katyń”; wykonanie plakatu 
„Katyń – Pamiętamy” – wystawa 

prac uczniowskich; przegląd pieśni 
i utworów poświęconych Zbrodni 
Katyńskiej – wspólne słuchanie; 
realizacja scenariusza „Polskie 
serce pękło – Katyń” oraz projekcję 
fragmentu filmu „Katyń” dla kl. VII 
i VIII. Dyrektor Radosław Kotowicz 
wraz z uczniami i nauczycielami 
zapalił znicze pod Głazami Pamięci, 
wspominając aspiranta Policji Pań-
stwowej Bronisława Oleszkiewicza 
zamordowanego w Twerze, w roku 
1949 przez NKWD, o którym pamięć 
została powierzona naszej opiece 
12 lat temu w ramach projektu 
„Katyń – ocalić od zapomnienia”. 
Wtedy to zasadziliśmy Dąb Pamięci. 
Kulminacyjnym momentem obcho-
dów było wypuszczenie gołębi na 
znak pamięci o tych, którzy poświę-
cili swoje życie dla Ojczyzny. Takie 
pielęgnowanie historii stwarza 
wspaniałą okazję do zaszczepie-
nia młodemu pokoleniu pamięci o 
faktach, widzianych przez pryzmat 
losu narodu polskiego, konkretnych 
ludzi i jego najbliższych. Eduka-
cyjny wymiar takiego świętowania 
polega na integracji środowiska 
szkolnego i ma uczyć miłości do 
swojego kraju.

Święto Patronów Szkoły
W bieżącym roku obchodziliśmy 

już 18-tą rocznicę nadania szkole 
imienia Braci Andrzeja i Józefa Zału-
skich. Nasi patroni – nieprzeciętnie 
zdolni, gruntownie wykształceni, 
mający wiele pasji, z których z 
pewnością największą była miłość 
do książek, twórcy pierwszej w 
Polsce biblioteki publicznej, groma-
dzącej bezcenne skarby piśmien-
nictwa narodowego, stanowią dla 
całej społeczności szkolnej wzór 
do naśladowania. Uczniowie uczcili 
ten dzień pogłębiając wiedzę o ich 
życiu i dokonaniach. Nie obyło się 
też bez spotkań w bibliotece i kon-
kursu wiedzy o patronach szkoły 

pod hasłem „Andrzej i Józef Załuscy 
– Bracia Księgom Oddani”.

Śpiewamy
4 maja w szkole odbył się II 

Szkolny Konkurs Piosenki pod 
nazwą „Śpiewać każdy może” 
skierowany do całej społeczności 
uczniowskiej. Celem było promo-
wanie dziecięcej aktywności arty-
stycznej. Dzieci zaprezentowały 
swoje talenty wokalne w różno-
rodnym repertuarze. Choć kon-
kurs piosenki to dla dzieci głównie 
zabawa, to jednak rządził się swo-
imi prawami, które zakładały wyło-
nienie zwycięzców. Jury brało pod 
uwagę dobór repertuaru, muzy-
kalność dzieci oraz ogólny wyraz 
artystyczny piosenek i postanowił 
przyznać trzy wyróżnienia, które 
trafiły do K. Simlat, B. Urbańskiego 
i M. Dudka.

Święto Konstytucji 3 Maja
6 maja odbyła się akademia z 

okazji 231. rocznicy uchwalenia 
Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 
1791 roku. Apel został przygoto-
wany przez uczniów kl. VII. Patrio-
tyczne wiersze i piosenki w wyko-
naniu kl. VII i VI pozwoliły przenieść 
się w przeszłość, dostarczały wielu 
wrażeń. Uczestnicy uroczystości 
poszerzyli swoją wiedzę histo-
ryczną dotyczącą tej niezwykle 
ważnej w naszych dziejach ustawy.

Szczoteczka Przyszłości
W dbaniu o zdrowie jamy ustnej 

pomaga nam szczoteczka do zębów. 
Pierwszoklasiści wzięli udział w 
konkursie na Szczoteczkę Przyszło-
ści. Uczniowie zabawili się w projek-
tantów i stworzyli taką szczoteczkę 
do zębów. Dzieci z klasy I znalazły 
się w gronie zwycięzców konkursu 
i wygrały zestawy produktów do 
higieny jamy ustnej dla dzieci oraz 
kartę podarunkową do wykorzysta-
nia w Drogerii Rossman. Cieszymy 

PSP w Jedlance

bla centralnego.
Za najcenniejsze i najciekaw-

sze uznali uczniowie spotkanie z 
posłem na Sejm IX kadencji z ramie-
nia Prawa i Sprawiedliwości – Anną 
Kwiecień, która przeprowadziła 
intrygującą i cenną lekcję o władzy 
ustawodawczej w Polsce.

Spotkanie przebiegało w miłej i 
ciepłej atmosferze. Była oczywiście 
sesja zdjęciowa i niespodzianka 
– smaczny obiad w restauracji sej-
mowej. Na pożegnanie uczniowie 
otrzymali drobne upominki.

Wszyscy jesteśmy bardzo 
wdzięczni poseł Annie Kwiecień za 
poświęcony nam czas oraz szcze-
gólną lekcję WOS-u i historii oraz za 
sfinansowanie wycieczki.

Wielki udział w zorganizowaniu 
wyjazdu miał również wójt gminy 
Kamil Dziewierz, za co również ser-
decznie dziękujemy.

Konkurs językowy
W dniu 26 kwietnia 2022 r. 

uczniowie naszej szkoły po raz 
pierwszy brali udział w Ogólnopol-
skim Konkursie Języka Angielskiego 
FOX pod patronatem naukowym 
Instytutu Filologii Angielskiej Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie.

W konkursie udział wzięło 15 
uczniów. Konkurs polega na roz-
wiązaniu jednorazowego testu 
złożonego z zadań wielokrotnego 
wyboru i daje uczniom możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętno-
ści językowych, wiedzy językowej 
oraz kulturoznawczej. Zadania z 
obowiązkowej lekturki mają na celu 
pokazać, że język stanowi całość, 
a jego poszczególne komponenty 
„spotykają się” w literaturze, w 
tym przypadku w beletrystyce na 
poziomie odpowiadającym danej 
kategorii wiekowej. Ze względu na 

swoją zawartość i urozmaicony cha-
rakter – co jest odbiciem złożoności 
językowej oraz naturalnej nieprze-
widywalności sytuacji językowych 
– zadania stanowią wyzwanie oraz 
pobudzają dociekliwość.

Miło nam poinformować, iż zaję-
liśmy 7. miejsce w rankingu najlep-
szych szkół w powiecie radomskim. 
Najlepszy wynik osiągnął uczeń 
klasy VII Mikołaj Łyżwa.

Opiekunami konkursu były Edyta 
Skrzypczyńska-Hernik i Agnieszka 
Piszak.

Konkurs pożarniczy
Mamy dwa I miejsca w Powiato-

wym Konkursie Wiedzy Pożarniczej 
„Jedną iskrą wzniecisz pożar”.

Konkurs zorganizowało Staro-
stwo Powiatowe w Radomiu. Nasi 
uczniowie z wielkim zaangażowa-
niem i motywacją uczestniczyły w 
przygotowaniach do konkursu pro-

wadzonych przez nauczyciela edu-
kacji dla bezpieczeństwa – Beatę 
Nowak. W trakcie spotkań krok po 
kroku przechodziły przez kolejne i 
trudne treści dotyczące prewencji 
przeciwpożarowej oraz podstaw 
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zmagania naszych uczniów 
zaowocowały wielkim sukcesem! 
Zdobyliśmy obydwa I miejsca. W 
kategorii klas V–VI zdobyła je Julia 
Walczak (uczennica klasy VI), a w 
kategorii klas VII–VIII Mikołaj Łyżwa 
(uczeń klasy VII). Wręczenie nagród 
miało miejsce 21 czerwca 2022 
r. w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Radomiu. Julce i Mikołajowi 
serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów, organizatorom 
dziękujemy za przygotowanie kon-
kursu i wspaniałe nagrody.

Beata Nowak
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się bardzo z wygranej!
Mąż stanu
Uczniowie: I. Lutek, Z. Rutka, J. 

Wieteska, R. Adamczyk, J. Rączkow-
ski i B. Wus awansowali do etapu 
wojewódzkiego w konkursie „Lech 
Kaczyński – mąż stanu”. Organizato-
rem i koordynatorem konkursu jest 
Mazowiecki Kurator Oświaty. Cele 
konkursu to m.in. popularyzacja i 
utrwalenie wiedzy z historii współ-
czesnej Polski oraz o postaci Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego, 
podkreślenie wartości patriotyzmu 
i suwerenności w życiu człowieka 
i obywatela, wdrażanie uczniów 
do samokształcenia. Etap szkolny 
przeprowadziła Szkolna Komisja 
Konkursowa.

Kolejny sukces
Uczniowie z PSP w Jedlance 

reprezentowali szkołę w ogólno-
polskim konkursie dla młodzieży 
szkolnej „MÓJ LAS – Edycja XXXV 
2021/2022”. Na szczeblu regional-
nym T. Chojnacka z klasy VI zajęła 
III miejsce, Wyróżnienia otrzymali: 
K. Skałbania – klasa VII i troje dzieci 
z klasy II – M. Piwowarczyk, M. Mali-
nowski i W. Socha. Gratulacje dla 
wszystkich uczestników konkursu.

Wycieczka do Sejmu rP
17 maja uczniowie kl. VI i VII 

uczestniczyli w wycieczce do Sejmu 
RP w Warszawie. Pojechał z nami 
również Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk, dyrektor Radosław 
Kotowicz i uczniowie z PSP z Ludwi-
kowa. Wyjazd odbył się dzięki życz-
liwości poseł Anny Kwiecień, która 
zaprosiła nasze szkoły na tak cie-
kawą wycieczkę. Dzieci miały moż-
liwość zobaczenia Sali Posiedzeń 
Sejmu, makietę współczesnego 
kompleksu budynków sejmowych 
oraz wysłuchali krótkiej prelekcji 
dotyczącej historii polskiego parla-
mentaryzmu. Po wykładzie naszej 
przewodniczki zostały zrobione 
pamiątkowe zdjęcia. Po wyjściu z 
Sali Posiedzeń wszyscy udali się 
do Holu Głównego, gdzie obejrzeli 
pamiątkowe tablice poświęcone 
nieżyjącym parlamentarzystom. 
Zwiedzanie Sejmu zakończone 
zostało w stołówce sejmowej. 
Wizyta w Sejmie RP była ważnym 
oświadczeniem.
Bezpieczeństwo najważniejsze!

17 maja szkołę odwiedzili goście 
– asp. G. Wnukowski, asp. Wojciech 
Gawryło i sierż. Dorota Mieczkowska 
oraz ich podopieczny – pies patrolo-
wo-dochodzeniowy Ninga. Celem 
wizyty przedstawicieli Komendy 
Miejskiej Policji w Radomiu była 
prelekcja na temat bezpieczeństwa 
w czasie wolnym, podczas drogi do 

i ze szkoły, bezpiecznego zachowa-
nia w domu w czasie wolnym oraz 
projekcja filmu dla przedszkolaków 
o zasadach zachowania w sytu-
acjach niebezpiecznych i wyma-
gających skorzystania z numerów 
alarmowych. Goście zaciekawili 
przedszkolaków sposobem i tema-
tyką wystąpień, ale przede wszyst-
kim zaangażowali dzieci w czynne 
ćwiczenia zwiększające wiedzę o 
bezpieczeństwie. Kulminacją był 
pokaz możliwości najmłodszego z 
gości, 4-letniego psa Ninga, który 
wykonywał polecenia opiekuna i 
wytropił schowaną przed nim Julię 
z grupy „Motylki”. Wszyscy byli pod 
wrażeniem umiejętności psa. Kon-
tynuując cykl spotkań związany z 
bezpieczeństwem, naszą szkołę 
odwiedził T. Sotowski, specjalista 
ds. bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Radomiu, aby 
przypomnieć o zasadach porusza-
nia się po drogach, prawidłowym 
zachowaniu na przejściach oraz 
o tym, co zrobić, aby zawsze być 
widocznym na drodze. Akcja wpi-
suje się w Mazowiecki Tydzień Bez-
pieczeństwa i jest efektem projektu 
pod nazwą „Jesteś widoczny, jesteś 
bezpieczny”.

Wyjazdy…
19 maja dzieci z OP i z kl. II poje-

chały na wycieczkę do stolicy Pol-
ski. Wyprawę rozpoczęli od wizyty 
w zoo, gdzie poznali wiele egzo-
tycznych zwierząt. Dzieci podczas 
spaceru wyznaczonymi trasami 
nauczyły się odczytywać oraz 
posługiwać mapą. Oglądali Stare 
Miasto, gdzie poznali legendę o 
warszawskiej Syrence oraz histo-
rię przeniesienia stolicy Polski do 
Warszawy. Podziwiali Kolumnę 
Zygmunta i Plac Zamkowy. Byli 
zachwyceni architekturą oraz histo-
rią miasta. Klika dni później ucz. z kl. 
I, III, V i VI swój wyjazd rozpoczęli 
od Muzeum Warszawy. Tam pod 
okiem przewodnika poznali legendy 
związane ze stolicą. Odkrywali, jak 
w legendach o Warszawie przeni-
kają się świat realny i fantastyczny. 

Obejrzeli ekspozycję skarbu – 1200 
wykopanych na terenie Muzeum 
Warszawy unikalnych, zabytko-
wych monet.

W dniach 6–8 czerwca ucz. kl. 
VIII uczestniczyli w wycieczce kra-
joznawczej do Lublina i Zamościa. 
Trzy dni spędzone wspólnie były 
okazją do integracji oraz zwiedzenia 
zabytków i atrakcji miast. Młodzież 
zwiedziła m.in. starówki w Lubli-
nie i Zamościu, podziemia Lublina, 
Muzeum Narodowe na Zamku w 
Lublinie, Centrum Spotkania Kultur 
z tarasem widokowym, Państwowe 
Muzeum na Majdanku, katedrę 
lubelską. Weryfikacją zdobytej 
wiedzy był udział w grze miejskiej. 
Uczestnicy wycieczki wykazywali 
się dużą dojrzałością podczas zwie-
dzania oraz podróży pociągami i 
komunikacją publiczną.

Dzień Dziecka
Z tej okazji odbył się piknik pt: 

„Rodzinnie ze szkołą”. Wszyscy 
dorośli zrobili wszystko, żeby ten 
dzień był szczególny i na długo 
pozostał w pamięci dzieci. Był pop-
corn, wata cukrowa, lody i słodycze 
roznoszone przez postacie z bajek. 
Dzieci zaprezentowały na scenie 
swoje zdolności muzyczne. Gwiaz-
dami koncertu była K. Sadowska 
i G. Podgórzec. Wszyscy chętni 
wzięli udział w turnieju siatkówki i 
rzucanki siatkarskiej. Przedszkolaki 
grały i bawiły się. Przeprowadzono 
quizy, konkursy i zabawy. To był 
piękny dzień, który przyniósł wiele 
pozytywnych wrażeń i emocji.

Gratulujemy!
Uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w finale konkursu wiedzy 
o biskupie Piotrze Gołębiowskim, 
który odbył się w Jedlińsku i był 
związany z obchodami 120. rocz-
nicy urodzin Sługi Bożego. Swoją 
wiedzą o bp. Piotrze wykazali się: J. 
Wieteska, K. Kopycki i A. Wus. Szkołę 
w Jedlance reprezentowały rów-
nież: R. Adamczyk i A. Malinowska, 
które zajęły II miejsce.

Inaczej…
10 czerwca szkoła dołączyła do 

międzynarodowego święta eduka-

cji na świeżym powietrzu. To Dzień 
Pustej Klasy. Klarowny cel: sprawić, 
aby klasy były puste. Nauczyciele 
przeprowadzili wraz z uczniami 
zajęcia poza budynkiem szkoły. 
Wszystko po to, aby promować edu-
kację terenową – najlepszą formę 
edukacji na świecie. Dzień był oka-
zją, aby każdy uczeń mógł wyjść 
ze swojej szufladki, a nauczyciel 
miał szansę spojrzenia na uczniów 
innym okiem. Każda klasa w szkole 
spędziła zajęcia w terenie, bawiąc 
się, integrując i ucząc się korzystać 
z darów natury. Lekcje pod chmurką 
były dla dzieci okazją do kontaktu z 
przyrodą i do jej obserwacji. Pamię-
tajmy, że natura uczy, dotlenia, 
aktywizuje, pobudza wyobraźnię, 
wzrusza i zadziwia. Nauka może 
być zabawą i frajdą.

Pożegnania nadszedł czas…
Po całym roku wytężonej nauki, 

pracy pedagogicznej, dydaktycz-
nej i wychowawczej nadszedł 
czas długo wyczekiwanych waka-
cji. Uroczystość zakończenia roku 
szkolnego zgromadziła w szkole 
uczniów, rodziców, nauczycieli i 
pracowników szkoły. Odbyła się 
uroczysta akademia, podczas któ-
rej nastąpiło złożenie ślubowania 
przez uczniów klasy VIII i poże-
gnanie absolwentów. W bieżącym 
roku mury naszej szkoły opuściło 
14 uczniów klasy ósmej. Dyrektor 
Radosław Kotowicz wraz z wycho-
wawcami wręczył świadectwa z 
wyróżnieniem i nagrody książkowe 
uczniom szkoły, którzy osiągnęli 
wysokie wyniki w nauce i wzo-
rowe lub bardzo dobre zachowa-
nie. Nagrodzono również uczniów 
ze 100% frekwencją. Rodzice 
wyróżnionych uczniów otrzymali 
listy gratulacyjne. Ósmoklasiści 
na pożegnanie zaprezentowali 
część artystyczną. Z humorem, 
ale i z nutą nostalgii przypomnieli 
niektóre spośród wielu zdarzeń ze 
szkolnego życia oraz złożyli podzię-
kowania nauczycielom i wszystkim 
pracownikom szkoły. Z pewnością 
będzie nam brakować tegorocz-
nych absolwentów, jednak niech z 
powodzeniem rozwijają swe skrzy-
dła podczas dalszej edukacji. Przed-
stawiciele Rady Rodziców złożyli 
życzenia i wręczyli kwiaty Barbarze 
Michalskiej w ramach podziękowa-
nia za długoletnia pracę z dziećmi i 
trud włożony w ich wychowanie. Po 
ceremonii zakończenia roku szkol-
nego uczniowie udali się do swoich 
sal na ostatnie przedwakacyjne 
spotkanie. Na forum klasy otrzymali 
z rąk wychowawców świadectwa.

anna Paszkiewicz

Za nami kolejny rok szkolny i mimo, 
że nadal był to czas w którym pan-
demia COVID-19 wpływała na życie 
szkolne to udało nam się większość 
przedsięwzięć zaplanowanych na rok 
szkolny 2021/2022 zrealizować.

Konkursy
XXII Powiatowy Turniej BRD 

„Zimowy Rower”. 18 marca uczennice 
naszej szkoły Katarzyna Żarłok, Łucja 
Śmielak, Maria Malinowska uczestni-
czyły w XXII Powiatowym Turnieju 
BRD „Zimowy Rower”. Dziewczęta 
spisały się wyśmienicie zajmując II 
miejsce. Gratulujemy!!!

Gminny Konkurs Wielkanocny 
2022. 4 kwietnia 2022 r. uczniowie 
naszej szkoły udali się do GCKiKF  

w Jedlińsku na podsumowanie Kon-
kursu Plastycznego pt. „Palma wiel-
kanocna oraz pisanka wykonana na 
jajku”. Nasi finaliści to: Emilia Roma-
nowska kat. I – nagroda, Mikołaj Wzią-
tek kat. II – wyróżnienie, Filip Popiel 
kat. II – nagroda, Nataniel Jończyk, 
Alicja Romanowska, Kacper Puk kat. 
III – nagroda, Wiktor Świniarski kat. IV 
– nagroda.

Eliminacje powiatowe i rejonowe 
do XLIII Ogólnopolskiego Turnieju 
BRD. 22 i 28 kwietnia 2022 r. w PSP 
im. Batalionów Chłopskich w Sta-
rych Zawadach odbyły się eliminacje 
powiatowe i rejonowe do XLIII Ogól-
nopolskiego Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym. Zarówno  

w eliminacjach powiatowych jak i w 
rejonowych nasze drużyny zajęły II 
miejsca. Skład naszych drużyn: I grupa 
– Łucja Śmielak, Katarzyna Żarłok, 
Nataniel Jończyk, Dominik Brzeziński; 
II grupa – Katarzyna Gutowska, Kata-
rzyna Krakowiak, Wiktoria Wierzbicka, 
rezerwowa Maria Malinowska. Gratu-
luję uczniom i Iwonie Śmiechowskiej 
– opiekunowi naszych uczniów.

Powiatowy Turniej BRD „Bez-
pieczna Droga”. W dniu 6 maja 2022 
r. MDK w Radomiu odbył się XXIV 
Turniej Wiedzy o BRD „Bezpieczna 
Droga”. W konkursie uczestniczyło 13 
reprezentacji ze szkół podstawowych 
w składach 3-osobowych – łącznie 
39 uczestników z Radomia i regionu 

radomskiego. Nasza drużyna w skła-
dzie: Łucja Śmielak, Katarzyna Żarłok, 
Maria Malinowska zajęła 7 miejsce. 
Miło nam poinformować, że nasza 
uczennica Łucja Śmielak zajęła III 
miejsce indywidualnie.

Kolejny sukces Szkolnego Koła LOP. 
By przetrwały… piękne krajobrazy, 
świat roślin i zwierząt. Pod takim 
hasłem odbyła się konferencja w 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Radomiu, w której uczestni-
czyły opiekunki naszego Szkolnego 
Koła Ligi Ochrony Przyrody Dorota 
Dziura i Barbara Deleska. Na spotkaniu 
podsumowano regionalny konkurs 
dotyczący pracy Szkolnych Kół Ligi 
Ochrony Przyrody. Wielką radość spra-
wiła nam wiadomość, że nasze SK LOP 
kolejny raz zostało nagrodzone w kon-
kursie „Na najlepiej pracujące SK LOP”.  
Za rok szkolny 2020/2021 działające 
w naszej szkole koło zajęło II miej-

PSP w Starych Zawadach
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sce. To wielki sukces. Otrzymaliśmy 
pamiątkowy dyplom i książki przyrod-
nicze.

Konkurs „Mój Las”. Miło nam poin-
formować, iż uczeń klasy drugiej Filip 
Kowalczyk zdobył II miejsce na szcze-
blu regionalnym Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „Mój las” zor-
ganizowanego przez Ligę Ochrony 
Przyrody. Wyróżnienie otrzymały 
dwie uczennice klasy drugiej: Maria 
Dyziak i Blanka Kocińska. Wszystkim 
uczniom, którzy wykonali pracę na 
ten konkurs dziękujemy, laureatom 
serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

akcje charytatywne
Dzień Kobiet w DPS w Jedlance. 

Jak co roku 8 marca przedstawiciele 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Starych Zawadach złożyli na ręce 
dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
w Jedlance Marioli Berus serdeczne 
życzenia. Każda z kobiet wraz z 
życzeniami otrzymała symboliczny 
kwiat wykonany przez uczniów 
naszej szkoły. Nasza wizyta sprawiła 
wszystkim pracownikom i pensjona-
riuszkom miłą niespodziankę.

Pomoc Ukraińcom. Nasza spo-
łeczność szkolna bardzo aktywnie 
włączyła się w pomoc dla obywateli 
Ukrainy poprzez organizację zbiórek 
artykuł pierwszej potrzeby. Zebrane 
tak liczne artykuły zostały przeka-
zane dla rodziny w Józefowie oraz 
„Domu Marzeń” we Wsoli.

Kiermasz Wielkanocny. Od 31 
marca do 3 kwietnia 2022 r. odbywał 
się w naszej szkole oraz przy kaplicy 
w Starych Zawadach kiermasz na 
rzecz Hospicjum Królowej Apostołów 
z Radomia. Kiermasz został zorgani-
zowany przez Szkolne Koło Wolon-
tariatu – koordynator akcji Katarzyna 
Pękacka. Dzięki hojności darczyńców 
postanowiliśmy także wesprzeć 
małego Antosia Siczka, który jest 
mieszkańcem gminy Jedlińsk. Jeszcze 
raz dziękujemy!

Nasze przedszkolaki
Przedszkolaki witają wiosnę. Uro-

czystości rozpoczęły się od wykona-
nia wiosennych kwiatów oraz kukły 
Marzanny. Starszaki wykonały kolo-
rowe hiacynty, które ozdobiły ich salę i 
wprowadziły w niej wiosenny nastrój. 
Dzieci dowiedziały się o zwyczaju 
topienia lub palenia Marzanny, jako 
symbolu pożegnania zimy. Po wyko-
naniu kukły dzieci pomaszerowały w 
wiosennym pochodzie, na czele któ-
rego widniała Marzanna.

Dzień zdrowia w przedszkolu. Świa-
towy Dzień Zdrowia. Tego dnia przed-
szkolaki opowiadały jak należy dbać o 
zdrowie. Dzieci przypomniały sobie o 
zasadach higieny, prowadzeniu zdro-
wego trybu życia oraz właściwego 
odżywiania się. Zajęcia uświadomiły 
przedszkolakom jak ważny jest sport 
i ruch na świeżym powietrzu. Na 
zakończenie zajęć wykonali zdrowie i 
pyszne szaszłyki.

Policjant w przedszkolu. 22 kwiet-
nia oddziały przedszkolne odwiedzili 
policjanci z Wydziału Ruchu Drogo-
wego w Radomiu. Panowie policjanci 
przybliżył dzieciom podstawowe 
zasady bezpiecznego poruszania się 
po drogach. Przedszkolaki dowie-
działy się, jak bezpiecznie podróżo-
wać, jak ważne jest zapinanie pasów 
bezpieczeństwa podczas jazdy samo-
chodem. Usłyszały również jak zacho-
wać się w kontaktach z obcymi ludźmi 
oraz do kogo zwracać się o pomoc w 
sytuacji zagrożenia. Na koniec spo-
tkania policjanci wręczyli dzieciom 
odblaski.

Sport
Gminny Turniej Koszykówki dziew-

cząt i chłopców. 14 marca drużyny 
dziewcząt i chłopców reprezento-
wały naszą szkołę w Eliminacjach 
Gminnych do MIMS w Koszykówce 
we Wsoli. Zarówno dziewczęta jak i 
chłopcy zajęli 3 miejsce. 

Gminny Turniej Koszykówki dziew-
częta i chłopcy młodsi. 16 marca w 
ZSP w Jedlińsku odbyły się elimina-
cje gminne do XXIV Mazowieckich 
Igrzysk Dzieci w koszykówce dziew-
cząt i chłopców. Nasi uczniowie spisali 
się wyśmienicie zajmując II miejsce w 
kategorii dziewcząt i chłopców. 

Finał wojewódzkiego turnieju „Z 
podwórka na stadion o puchar Tym-
barku”. 31 maja odbył się finał woje-
wódzkiego turnieju „Z podwórka na 
stadion o puchar Tymbarku” na mura-
wie boiska Powiatowego Ośrodka 
Sportowego w Miętnem koło Gar-
wolina. Jest to największy turniej w 
Polsce organizowany przez Polski 
Związek Piłki Nożnej przy współpracy 
z firmą Tymbark. W tym roku do finału 
wojewódzkiego zakwalifikowała się 
nasza drużyna w kategorii U-12 w 
składzie: Maja Muc, Natalia Kołataj, 
Natalia Sąpór, Patrycja Bieniek, Kata-
rzyna Żarłok, Łucja Śmielak, Nikola 
Radecka, Natalia Kowalik, Katarzyna 
Jurczak, Lena Bakowska. 

Sportowy sukces Nikodema Wójcic-
kiego. Rośnie nam nowy talent spor-
towy. Uczeń klasy III Nikodem Wój-
cicki uczęszcza na zajęcia z zapasów 
i odnosi już sukcesy. Ostatnio zajął III 
miejsce w zawodach II Rzutu Radom-
skiej Ligi Zapaśniczej w grupie wie-
kowej dzieci. Gratulacje dla młodego 
sportowca i życzymy dalszych sukce-
sów. Powiatowy Czwórbój Dziewcząt 
i Chłopców. 06.05.2022r. w Jedlińsku 
odbyły się eliminacje powiatowe 
XXIV Mazowieckich Igrzysk Dzieci 
w czwórboju LA. Drużyna chłopców 
zajęła III miejsce a drużyna dziewcząt 
zajęła IV miejsce.

Świetlica Szkolna
DZIEŃ KLOCKÓW LEGO- święto to 

powstało na cześć złożenia patentu 
na klocki LEGO w 1958 roku. Wśród 
naszych uczniów jest wielu miłośni-
ków duńskiej marki. Międzynarodowy 
Dzień LEGO był doskonałą okazją do 
zabawy. Tego dnia nie zabrakło nie 
tylko wspólnego budowania z kloc-
ków, czego efektem były wspaniałe 
budowle, ale także zabaw z klockami 
w roli głównej.

Światowy Dzień Zdrowia. Tego 
dnia swoje święto obchodzą również 

wszyscy pracownicy służby zdrowia. 
Świetliczaki z naszej szkoły aktywnie 
włączyły się w obchody tego dnia. W 
tym szczególnym dniu odbywały się 
pogadanki nt. zdrowego odżywia-
nia oraz zdrowego stylu życia, dzieci 
zapoznały się ze strukturą piramidy 
żywienia. Dużą niespodzianką była 
wizyta Pani pielęgniarki Jolanty Jało-
wiec z Publicznego Ośrodka Zdrowia 
w Bierwcach, która przekazała świe-
tliczakom cenne informacje na temat 
zdrowego stylu życia. Uczniowie 
podziękowali Pani Joli za wizytę, zło-
żyli życzenia i wręczyli upominek. 

Światowy Dzień Książki. Dnia 27 
kwietnia w naszej świetlicy obchodzi-
liśmy Światowy Dzień Książki. W tym 
dniu uczniowie przynieśli do świetlicy 
swoje ulubione książki dowiedzieli 
się jak powstaje książka oraz poznały 
zasady szanowania książek. Świetli-
czaki czytały fragmenty wybranych 
przez siebie książek, odwiedziły rów-
nież szkolną bibliotekę. Wykonały 
własne zakładki do książek, a na 
koniec wysłuchały wiersza przeczyta-
nego przez Pana Dyrektora.

Wycieczki
Wycieczka rowerowa klasy V. 

Nadeszła wiosna wiec czas odświe-
żyć rowery! Uczniowie klasy V wraz z 
wychowawcą p. Karoliną Bartos udali 
się na wycieczkę rowerową po naj-
bliższej okolicy. Dzięki sołtysowi miej-
scowości Janki, jak i rodzicom naszej 
uczennicy Kasi, mogliśmy wspaniale 
spędzić czas przy ognisku bawiąc się 
przy tym znakomicie. 

Mecz siatkówki. W dniu 27 marca 
uczniowie z naszej szkoły wspólnie z 
rówieśnikami z innych szkół z terenu 
gminy Jedlińsk uczestniczyli w spo-
tkaniu Cerradu Czarnych Radom z 
Jastrzębskim Węglem w ramach Plus 
Ligi sezonu 2021/2022. Po skończo-
nym spotkaniu uczniowie, nauczy-
ciele mogli zrobić sobie zdjęcia z 
zawodnikami obu drużyn.

Wycieczka klasy VIII do Warszawy. 
27 maja klasa ósma wraz z opieku-
nami: panią Iwoną Śmiechowską i 
wychowawcą, panem Grzegorzem 
Okoniem przebywała na wycieczce w 
Warszawie. Wszystkie miejsce, które 
odwiedzili związane były z Powsta-
niem Warszawskim. 

Wycieczka w ramach programu 
rządowego „Poznaj Polskę”. Ponow-
nie udało nam się uzyskać dotację 
i 13 czerwca uczniowie klasy IV, V i 
VI pod opieką pani Karoliny Bartos, 

Ewy Murdzy i Anety Strzeleckiej 
wyruszyli na trzydniową wycieczkę 
nad morze. Pierwszym punktem 
programu było zwiedzanie Torunia- 
Starego i Nowego Miasta, a w tym: 
ruin zamku krzyżackiego, Dworu 
Artusa, domu Mikołaja Kopernika oraz 
Ratusza. Muzeum Rybołówstwa, w 
którym uczniowie poznali historię 
powstania półwyspu oraz głównego 
zajęcia tutejszych mieszkańców. W 
drodze do i z półwyspu mieli okazję 
podziwiać malownicze kurorty nad-
morskie wraz z najwęższym punktem 
Polski. Kolejnym celem wycieczki była 
Gdynia. Na miejscu zwiedzali histo-
ryczny układ urbanistyczny miasta 
oraz statek-muzeum „Dar Pomorza”. 
Ostatni dzień pobytu nad morzem to 
zwiedzanie Pola Bitwy na Wester-
platte oraz Gdańska. Te obfitujące w 
nowe doznania i pełne intensywnych 
wrażeń trzy dni okazały się niezapo-
mnianą lekcją historii Polski.

Z życia biblioteki
PRZYJĘCIE UCZNIÓW KLASY 

PIERWSZEJ W POCZET CZYTELNI-
KÓW. W dniu 21 kwietnia 2022r. w 
naszej szkolnej bibliotece odbyło się 
ślubowanie na czytelnika uczniów 
klasy pierwszej. Uczniowie wraz z 
opiekunkami p. Anetą Strzelecką 
(nauczycielem wychowawcą) oraz p. 
Anną Skumorowską (nauczycielem 
wspomagającym) zostali powitani 
przez nauczyciela bibliotekarza p. 
Monikę Zegarek oraz dyrektora szkoły 
p. Romana Wójcika. Po przywitaniu 
uczniowie przystąpili do rozwiązy-
wania krzyżówki której hasłami były 
postacie ze znanych bajek. Po roz-
wiązaniu krzyżówki nastąpiło ślubo-
wanie. Uczniowie złożyli przysięgę, w 
której to zadeklarowali kochać książki 
i je szanować. Z rąk pana dyrektora i 
nauczyciela bibliotekarza otrzymali 
małe upominki. 
Wydarzenia, uroczystości szkolne

Akademia upamiętniająca trzy 
ważne wydarzenia z najnowszej 
historii Polski. 8 kwietnia 2022r. w 
Publicznej Szkole Podstawowej w Sta-
rych Zawadach odbyła się uroczysta 
akademia upamiętniająca trzy ważne 
wydarzenia z najnowszej historii Pol-
ski: 13 grudnia 2021r. przypadła 40 
rocznica wprowadzenia stanu wojen-
nego w Polsce, 1 marca Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
oraz Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej. Podczas piątkowej akade-
mii uczniowie mieli okazję obejrzeć 
wywiad przeprowadzony przez ich 
kolegów z kl. VI, Kubę Taborka i Marię 
Malinowską, z Panem Marianem Śle-
dziem- świadkiem tamtych wydarzeń, 
działaczem antykomunistycznego 
podziemia. Cała społeczność szkolna 
upamiętniła tych, którzy po II woj-
nie światowej, często za cenę życia, 
z bronią w ręku przeciwstawiali się 
narzuconej siłą władzy komunistycz-
nej. Również zostały przypomniane 
tragiczne losy polskich jeńców. Ludo-
bójstwo, dokonane przez funkcjonariu-
szy NKWD na 22 tysiącach obywateli 
Rzeczypospolitej. 

Dzień Ziemi. Hasło tegorocznych 
obchodów to: „Zainwestuj w naszą 
planetę”. Motyw przewodni w tym 
roku - „Działania na rzecz klimatu”. 
Nasze szkolne obchody zaczęliśmy 
od podsumowania osiągnięć uczniów 
w konkursach ekologicznych. Ucznio-
wie klas VII – VIII wzięli udział w 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Antysmo-
gowej. W dniu 08.04.2022 roku 14 
uczniów z klas VII – VIII wzięło udział 
w III Powiatowym Konkursie Biolo-
gicznym pt.: „Organizm człowieka 
i jego zdrowie”. Do drugiego etapu 
zakwalifikowali się Julia Gut – klasa 
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To był bardzo pracowity rok 
szkolny. Naprawdę dużo się działo. 
Było wiele szczęśliwych, wspa-
niałych momentów. Każdego roku 
nasza szkoła bierze udział w wielu 
programach edukacyjnych, projek-
tach, grantach, akcjach i konkur-
sach. Tak było i tym razem. Dzięki 
zaangażowaniu całej społeczności 
szkoła żyła. Rozmaite akcje prze-
platały się z wyjściami do muzeów, 
centrum zabaw czy kina.

Sportowe zmagania
W tym roku szkolnym cieszyli-

śmy się także sukcesami sporto-
wymi. 14 marca drużyny dziewcząt 
i chłopców reprezentowały naszą 
szkołę w Eliminacjach Gminnych 
do MIMS w Koszykówce we Wsoli. 
Obydwie drużyny zajęły drugie 
miejsce. Najwięcej punktów rzuciły 
Magda Kucharska i Julia Wiatrak 
oraz Jakub Gawin. W odbywających 
się w Jedlińsku Eliminacjach Powia-
towych do MIMSz w Czwórboju Lek-
koatletycznym świetnie spisała się 
reprezentacja dziewcząt z naszej 
szkoły. Drużyna składająca się z 
uczennic klasy czwartej w składzie: 
Magdalena Smyrda, Lena Kapu-
sta, Milena Janeczek, Julia Szcze-
paniak. Olga Sadowska, Roksana 
Chojnacka i Amelia Gos zajęła 3. 
miejsce. Rywalizując ze starszymi 
koleżankami, nasze dziewczyny 
zaprezentowały się bardzo dobrze, 
wykazując na każdym kroku spryt, 
zaangażowanie i wolę zwycięstwa. 
W środę 30 marca drużyna chłop-
ców reprezentowała naszą szkołę 
w Eliminacjach Gminnych do MIMS 
w piłce nożnej, ostatecznie zaj-
mując trzecie miejsce. Najlepszym 
strzelcem okazał się Dawid Ćwiek 
– zdobywca sześciu bramek.

Poznaj Polskę
Wiosna sprzyja organizowaniu 

wycieczek tych bliskich, jak i dal-
szych. Te dalsze udało się zorga-
nizować w ramach programu MEiN 
„Poznaj Polskę”. W marcu uczniowie 
klasy 5 zwiedzali Radom „Śladami 

Wandy Malczewskiej”. Klasa 6 po 
seansie filmowym „Za duży na 
bajki” w Multikinie także space-
rowała po Radomiu, a w czerwcu 
oddziały przedszkolne udały się do 
Radomia, aby rozwijać sprawność 
fizyczną w Centrum Zabaw Hula 
Park. W maju uczniowie z klasy 7 
zwiedzili Sejm oraz uczestniczyli 
w konferencji naukowej „Wanda 
Malczewska. Miłość Boga i Ojczy-
zny – w 200. rocznicę urodzin”. 
Uczniowie klas 1–3 zobaczyli naj-
starszy pomnik przyrody – „Dąb 
Bartek”, Święty Krzyż i Krajno oraz 
podziwiali piękno przyrody Świę-
tokrzyskiego Parku Narodowego. 
Czwartoklasiści pojechali rowerami 
do Nadleśnictwa Dobieszyn, gdzie 
podziwiali florę i faunę Puszczy 
Stromieckiej. W czerwcu uczniowie 
klas 4–6 udali się do Warszawy. 
Uczestniczyli tam w zajęciach edu-
kacyjnych w Ogrodzie Botanicznym 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
spacerowali po Łazienkach Kró-
lewskich oraz udali się do Muzeum 
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyń-
skiego w Warszawie. Zaś najstarsi 
– z klasy 7 i 8, wzięli udział w trzy-
dniowej wycieczce do Zakopanego 
i Krakowa. Zwiedzili Bachledówkę, 
Galerię Hasiora, Willę Atma oraz 
spacerowali po Dolinie Strążyskiej. 
W Krakowie zobaczyli Wawel, Trakt 

Królewski oraz Ogród Botaniczny.
Dobrze 
zaprojektowana szkoła
Nasza szkoła została uhonoro-

wana tytułem „Dobrze ZaPROJEK-
Towana Szkoła 2022”. Przyznany 
tytuł świadczy o tym, że szkoła 
podchodzi do edukacji w spo-
sób nowoczesny, jest otwarta na 
uczniowskie inicjatywy, poprzez 
wspieranie pracy metodą projektu 
kształtuje umiejętności i postawy 
niezbędne do funkcjonowania w 
życiu społecznym. Dzięki pozyska-
nemu grantowi w ramach projektu 
,,Ale kosmos!” uczniowie tworzyli 
modele Układu Słonecznego oraz 
odbył się pokaz mody kosmicznej. 
W ramach działalności koła nauko-
wego „Fizykoaktywni” uczniowie 
wzięli udział w ogólnopolskim 
projekcie edukacyjnym „ Być jak 
Ignacy”. Uwieńczeniem całorocz-
nych działań było wykonanie 
pracy konkursowej pt. „Szóstka 
dla mózgu”. Rok nauki arytmetyki 
mentalnej dobiegł końca, więc 
uczniowie klasy 4 przystąpili do 
egzaminu, który zdali pomyślnie i 
otrzymali „abakusowy” certyfikat. 
Udało się także pozyskać dodat-
kowe środki dzięki wygranej w 
Konkursie „Szczoteczka przyszło-
ści” realizowanym na zajęciach w 
ramach programu edukacji higie-

nicznej „Czyściochowa Akademia”.
Zachęcamy do czytania
W kwietniu w sposób szcze-

gólny pamiętaliśmy o książkach. 
Światowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich stał się okazją do tego, 
aby zorganizować Piknik z książką. 
Odbył się on 27 kwietnia na traw-
niku przed szkołą. W takich przy-
jemnych okolicznościach przyrody 
uczniowie poznawali losy rodziny 
Borejków i ich przyjaciół. Nasza 
szkoła kolejny raz przystąpiła do 
Ogólnopolskiego Czytania „Jeży-
cjady” Małgorzaty Musierowicz. 
Przez cały kwiecień uczniowie 
mogli poznawać losy rodziny Borej-
ków w specjalnie przygotowanym 
kąciku w bibliotece szkolnej. Akcji 
towarzyszyła wystawa książek 
reprezentujących sagę „Jeżycjada”. 
W maju świętowaliśmy Tydzień 
Bibliotek Szkolnych pod hasłem 
„Biblioteka – świat w jednym miej-
scu”. Zorganizowano cykl spotkań 
„Herbatka z Konopnicką”. Był to 
także doskonały moment, by przyj-
rzeć się również bliżej pozostałym 
Patronom Roku 2022 – Józefowi 
Wybickiemu, Józefowi Mackiewi-
czowi, Ignacemu Łukasiewiczowi, 
Marii Grzegorzewskiej, Wandzie 
Rutkiewicz.

Przepis na bezpieczną szkołę
W ramach odbywającego się 

od 15 do 20 maja Mazowieckiego 
Tygodnia Bezpieczeństwa zorgani-
zowano w naszej szkole wiele ini-
cjatyw mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa. Uczniowie ze 
wszystkich klas uczestniczyli w 
zajęciach edukacyjnych z udziela-
nia pierwszej pomocy. Odbył się 
egzamin praktyczny na kartę rowe-
rową, sprawdzono stan techniczny 
rowerów pod kątem zgodności 
wyposażenia z przepisami o ruchu 
drogowym. Nauczyciele przekazali 
wiele informacji na temat bezpie-
czeństwa w życiu codziennym. Na 
zajęciach wychowania fizycznego 
zapoznano uczniów z tematyką 
związaną z bezpiecznym i odpo-
wiedzialnym korzystaniem ze 
sprzętu sportowego, zaś ucznio-
wie klasy 5 wzięli udział w Pikniku  

PSP w Wierzchowinach

VII, Weronika Broda klasa VIII i Leon 
Zakrzewski Klasa VIII. Dzieci z klasy II 
z różnego rodzaju odpadów wykonały 
Ekozabawkę. Uczniowie wykazali się 
kreatywnością, zaprezentowali dużo 
ciekawych prac: pojawiły się węże, 
smok, krokodyl, świnka, samolot, 
królik, gra planszowa, gra rzucanka, 
a to wszystko wykonane z butelek, 
puszek, kartonów i wielu innych nie-
potrzebnych już materiałów. Ważnym 
punktem programu było praktyczne 
utrwalenie zasad segregacji śmieci 
oraz zaśpiewanie przez uczniów klas 
I – III piosenki „Śmieciu precz”. 

Święto Konstytucji 3 Maja. Dnia 5 
maja 2022 roku uczniowie Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Starych 
Zawadach uczcili święto Konstytucji 
3 Maja. Z tej okazji odbyła się uroczy-
sta akademia pod hasłem „Niechaj 
żyje Maj Trzeci”. Chcąc przybliżyć to 
ważne wydarzenie z historii naszego 
kraju, uczniowie klas trzeciej i szóstej 
przygotowali apel, podczas którego 
gościem honorowym był sam król 
Stanisław August Poniatowski. Dzieci 
zaprezentowały bardzo ciekawą lek-
cję historii, która była okazją do reflek-
sji nad wydarzeniami sprzed 231 lat, 
do pielęgnowania patriotyzmu wśród 
najmłodszych. 

Piknik w ramach Mazowieckiego 
Tygodnia Bezpieczeństwa. 19 maja 

2022 r. w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Batalionów Chłopskich w 
Starych Zawadach odbył się piknik 
Bezpieczeństwa. 

W ramach pikniku odbył się  
I Rejonowy Turniej Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym pod tytułem:  
„Z rowerem za pan brat”. W turnieju 
tym uczestniczyło 10 szkół z terenu 
gminy i powiatu. W godz. 10:00 - 
13:00 uczniowie, pod kierunkiem poli-
cjantów, brali udział w konkurencjach 
sprawnościowych, m.in. doskonalili 
technikę jazdy na rowerowym torze 
przeszkód oraz po miasteczku ruchu 
drogowego, uczyli się także udziela-
nia pierwszej pomocy. Dodatkowymi 
atrakcjami były pokazy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jedlińsku, Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego w Radomiu, wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Radomiu. Odbyło się również znako-
wanie rowerów. Dzieci mogły spraw-
dzić swoją wiedzę z ruchu drogowego, 
biorąc udział w kole fortuny, zjeść pop-
corn, watę cukrową i kiełbaskę z grilla. 
Na koniec zostały wręczone puchary i 
nagrody dla uczestników konkursów. 
Piknik wzbudził wiele pozytywnych 
reakcji wśród dzieci i młodzieży i był 
znakomitą okazją do wspólnego spę-
dzenia czasu w sposób aktywny i 
pożyteczny. 

Festyn rodzinny. 
1 czerwca odbył się festyn rodzinny 

łączący obchody Dnia Dziecka, Dnia 
Matki i Dnia Ojca, który został zorga-
nizowany we współpracy wszystkich 
organów szkoły: dyrektora, nauczycieli, 
rodziców i uczniów. Rodziny mogły 
oddać się wspólnym zabawom i mile 
spędzić czas w gronie znajomych 
oraz skorzystać z atrakcji przygotowa-
nych specjalnie dla nich. W programie 
zaplanowano liczne działania arty-
styczne, sportowe, konkursy i zabawy 
dla wszystkich uczestników. Rodzice 
sprawdzali swoje umiejętności w 
różnych konkurencjach. Były quizy, 
zagadki słuchowe i wzrokowe, kalam-
bury i zadania sprawnościowe. Naj-
młodsze dzieci bawiły się na dmucha-
nych zjeżdżalniach, a także korzystały 
z oferty stoisk z malowaniem twarzy, 
brokatowych tatuaży oraz popcornem 
i watą cukrową. 

Zakończenie roku. 
24 czerwca, po dziesięciu mie-

siącach nauki w szkolnych salach 
nastąpiło uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2021/2022. Po mszy świę-
tej uczniowie wszystkich klas wraz ze 
swoimi wychowawcami, rodzicami i 
zaproszonymi gośćmi zgromadzili się 
w sali gimnastycznej. Pan Dyrektor 
Roman Wójcik podziękował wszystkim 

za cały rok wspólnej pracy i nauki. Gra-
tulował sukcesów, tych sportowych  
i tych edukacyjnych. Wspominał trudny 
powrót do stacjonarnej nauki po dwóch 
latach pandemii oraz smutne pożganie 
nauczycielki naszej szkoły pani Joanny 
Łapczyńskiej. Uczniowie klasy VIII 
przekazali sztandar szkoły i złożyli uro-
czyste ślubowanie. Wyróżnieni ucznio-
wie otrzymali nagrody książkowe  
i świadectwa z czerwonym paskiem, 
a rodzice wyróżnionych uczniów klasy 
VIII listy gratulacyjne. Zakończenie 
roku szkolnego to także okazja do pod-
sumowań organizowanych w szkole 
akcji charytatywnych i konkursu na 
najlepszego sportowca szkoły. Wyróż-
nieni uczniowie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody. W całorocznym 
konkursie „KLASA NA MEDAL” zwy-
ciężyła po raz drugi z rzędu klasa II ze 
swoją wychowawczynią panią Barbarą 
Deleska oraz klasa IV z panią Kata-
rzyną Pękacką. Na koniec nastąpiło 
uroczyste pożegnanie pani Małgorzaty 
Błach, która po wielu latach pracy jako 
nauczycielka edukacji wczesnoszkol-
nej zdecydowała się zakończyć pracę 
w naszej szkole i odpocząć na zasłużo-
nej emeryturze. Wszystkim życzymy 
udanych wakacji, wypoczynku, słońca  
i bezpiecznej dobrej zabawy. 

Do zobaczenia we wrześniu.
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Wraz z nadejściem wiosny w naszej 
szkole działo się coraz więcej. Wyjeż-
dżaliśmy na wycieczki, przeżywaliśmy 
uroczystości, braliśmy udział w konkur-
sach. Wszystkie aktywności realizo-
wane były z myślą o wszechstronnym 
rozwoju naszych uczniów, ich bezpie-
czeństwie i dobru.

Z życia przedszkola

Powitanie wiosny
21 marca przedszkolaki z naszej pla-

cówki, zażywały promieni słonecznych, 
czuły podmuchy ciepłego powietrza 
oraz zauważyły pierwsze oznaki wio-
sny. Dzieci idąc w długim barwnym 
korowodzie, żegnały zimną i srogą 
damę – Zimę i jednocześnie witały 
piękną i kolorową Wiosnę.
Wiosenny kiermasz charytatywny

8 kwietnia 2022 r. w naszej pla-
cówce odbył się „Świąteczny kiermasz 
charytatywny” zorganizowany z ini-
cjatywy Publicznego Przedszkola we 
Wsoli. W tym roku dochód ze sprzedaży 
(4.120 zł) własnoręcznie wykonanych 
ozdób świątecznych w całości przeka-
zany został podopiecznemu fundacji 
„SIĘ POMAGA” – Antoniemu Siczkowi.

Dzień Dziecka
Dzień Dziecka to bardzo radosny 

dzień dla wszystkich dzieci, taki też 
był i dla naszych przedszkolaków. 
Wszyscy przebrali się tego dnia za 
piratów i z niecierpliwością czekali na 
fantastyczną przygodę. Dzieci musiały 
przejść test na prawdziwego pirata 
– pokonać tor przeszkód. Wszystkie 
przedszkolaki wspaniale poradziły 
sobie z tym zadaniem, więc bez waha-
nia zostały pasowane na pirata.

Święto Konstytucji 3 Maja
W ramach projektu edukacyjnego 

„Piękna Nasza Polska Cała” dzieci z 

grupy 0A i 0B wykonały piosenkę 
projektową, zaśpiewały hymn Polski, 
a Marcel Staniak z grupy 0B wyrecy-
tował wiersz Wandy Chotomskiej pt. 
„Twój dom”, który weźmie udział w 
konkursie pt. „Polska wierszem malo-
wana”.

Spotkanie 
z ratownikiem medycznym
Celem spotkania było zapoznanie 

dzieci ze specyfiką zawodu ratownika 
medycznego oraz przygotowaniem 
przedszkolaków do wykonywania pro-
stych czynności udzielania pierwszej 
pomocy, prawidłowego zachowania się 
w czasie wypadku oraz w sytuacjach 
zagrożenia życia lub zdrowia.

eko-zabawka
W przedszkolu odbył się konkurs na 

„Eko-zabawkę”. Zadanie konkursowe 
polegało na zaprojektowaniu i wyko-
naniu zabawki z materiałów ekologicz-
nych bądź surowców wtórnych. Dzieci 
wraz ze swoimi rodzicami wykonały 
bardzo ciekawe prace wykazując się 
pomysłowością i niezwykłą inwencją 
twórczą. Przygotowały pomysłowe 
i oryginalne zabawki m.in. kuchnię, 
domek dla lalek, roboty, auta, gry, 
diabelski młyn, statki, węże, czołg, 
roboty itp. Każda praca była oryginalna 
i niepowtarzalna. Konkurs cieszył 
się dużym zainteresowaniem, czego 
dowodem było 47 zgłoszonych prac 
konkursowych.

Koty, koteczki
Z okazji Dnia Kota, który przypada 

na 17 lutego zorganizowany został 
konkurs plastyczny dla dzieci z przed-
szkola. Zadaniem przedszkolaków było 
przedstawienie kota w formie pracy 
plastycznej dowolną techniką. Konkurs 
cieszył się wielkim zainteresowaniem, 
wpłynęło ponad 40 prac. Wszystkie 
prace były piękne, a kocie wizerunki 

oryginalne. Każdy uczestnik konkursu 
otrzymał nagrodę w postaci książeczki 
o kociej tematyce oraz pluszaki.

odkrywcy bakterii
Nasze przedszkole uczestniczy w 

projekcie Czyściochowej Akademii. 
Przedszkolaki wcieliły się w naukow-
ców i wspólnie, całą grupą odkryły 
nowe wirusy! Dzieci z grupy Żabki, 
Pszczółki, Biedroneczki oraz Słoneczka 
za dokonanie nowego odkrycia wygrały 
gry dla każdego przedszkolaka.

Wizyta w teatrze
W dniu 16 marca 2022 roku dzieci 

z oddziałów przedszkolnych 0A i 0B 
pojechały do Teatru Powszechnego im. 
Jana Kochanowskiego w Radomiu na 
przedstawienie pt. „Daszeńka” w reży-
serii Marka Zákostelecký’ego. Scena 
fraszka, gra świateł i piękny śpiew 
chórku wprowadził nas w niezwykłą 
przygodę posiadania zwierzątka.

Wycieczka do Bałtowa
Dnia 3 czerwca przedszkolaki z 

grup Pszczółki i Żabki wybrały się 
na wycieczkę edukacyjną do Parku 
Jurajskiego w Bałtowie. Na początku 
odwiedzili Sabatówkę z żyjącymi tam 
czarownicami i leśnymi wróżkami. 
Przejście tunelem odwagi, wśród czte-
rech pór roku, było nie lada wyzwaniem 
dla dzieci. Następnie przedszkolaki 
udały się do Jura Parku, tam wszyst-

kich wycieczkowiczów powitała pani 
przewodnik, która opowiadała o zgro-
madzonych eksponatach. Rozmiary, 
dbałość o szczegóły z jaką przygoto-
wane zostały dinozaury oraz sposób 
pokazania ich w otoczeniu zachwyciły 
słuchających.

Wyjazd do rancza rajec
3 czerwca 2022 roku dzieci z grupy 

Kotków i grupy Delfinków udały się 
na wycieczkę do Rancza Rajec. Alpaki 
zachwyciły dzieci miękką i przyjemną 
w dotyku wełną. Przedszkolaki miały 
możliwość nakarmienia zwierząt 
marchewką. Wyruszyli też na spacer, 
podczas którego dzieci samodzielnie 
oprowadzały zwierzęta.

W parku i w pałacu
W dniu 20 czerwca dzieci z oddziału 

przedszkolnego 0A wybrały się do 
Muzeum Witolda Gombrowicza we 
Wsoli. Pszczółki z wielkim zaintereso-
waniem słuchały ciekawostek związa-
nych z życiem pisarza, które przybliżyła 
nam Ewa Witkowska. Dzieci oglądały 
piękne fotografie, rękopisy oraz przed-
mioty użytku codziennego. Najwięk-
szą atrakcją okazała się wanna, do 
której każde dziecko mogło wejść. Po 
zwiedzeniu wnętrza Muzeum Witolda 
Gombrowicza, odbyły się warsztaty 
plastyczne i literackie.

ZSP we Wsoli

Bezpieczeństwa pod patrona-
tem Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego i Mazowiec-
kiego Kuratora Oświaty.  
W ramach tej akcji odbył się rów-
nież I Rejonowy Turniej Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym, w 
którym reprezentacja naszej szkoły 
zajęła 6. miejsce.

W duchu tradycji i patriotyzmu
W kwietniu uczciliśmy pamięć 

zamordowanych na terenie ZSRR 
w 1940 roku polskich oficerów. 
Uczniowie z klas 4–8 zapoznali 
się na lekcjach historii, podczas 
przygotowanego pokazu multime-
dialnego, z losami polskich żołnie-
rzy zgładzonych w Katyniu. Miarę 
tragedii sprzed 82 lat dopełniają 
ofiary katastrofy lotniczej pod Smo-

leńskiem samolotu 
prezydenckiego z ofi-
cjalną delegacją rzą-
dową zmierzającą na 
obchody 70. rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej  
w 2010 roku. Przed 
Świętami Wielka-
nocnymi odbyła się 
akademia, podczas 
której uczniowie 
przedstawili wyda-
rzenia związane z 
Wielkim Tygodniem. 
Wymownej całości 
dopełniły rozważania 
oraz pieśni „Golgota” 
i „Jezus jest królem”. 
Na koniec kwietnia 
w radosnym nastroju 
uczciliśmy 231. 
rocznicę Konstytu-
cji 3 Maja. Poprzez 

dekorację z białymi i czerwonymi 
gołąbkami, którym towarzyszyły 
błękitne i żółte, odniesiono się 
do dramatycznych wydarzeń za 
naszą wschodnią granicą. Ucznio-
wie klasy 7 wzięli udział w finale 
Regionalnego konkursu wiedzy pt. 
„Życie i działalność biskupa Piotra 
Gołębiowskiego na tle wydarzeń 
historycznych” oraz w uroczystych 
obchodach 120. rocznicy urodzin 
Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołę-
biowskiego, które odbyły się 12 
czerwca w Jedlińsku.

W trosce o środowisko
W ramach ogólnopolskiej akcji 

„Sprzątamy Dla Polski” ucznio-
wie wszystkich klas pod opieką 
wychowawców i nauczycieli udali 

się do pobliskich lasów w celu 
pozbierania porzuconych w nich 
śmieci. Efektem tego było napeł-
nienie 16 worków, które odebrali 
pracownicy ZGK w Jedlińsku. 20 
czerwca uczniowie z klasy 5 i 6 
uczestniczyli w Pikniku Ekologicz-
nym, który został zorganizowany 
w Jedlance. Organizatorzy zapew-
nili szereg atrakcji: konkursy, 
zabawy, prelekcje, warsztaty pla-
styczne oraz poczęstunek. Pod-
czas pikniku podsumowano także 
konkurs plastyczny „Jesteśmy eko, 
pozostańmy eko”. Z naszej szkoły 
nagrodzone zostały uczennice: 
Magdalena Żarłok z klasy 5, Ilona 
Murawska i Urszula Sadowska z 
klasy 6. Przedsięwzięcie przywo-
łało mnóstwo pozytywnych emocji 
i dobrej zabawy połączonej z edu-
kacją.

Sukcesy
Uczniowie z naszej szkoły uzy-

skali wspaniałe wyniki w Turnieju 
Szachowym dla uczniów ze szkół 
biorących udział w projekcie „Sza-
chy w mazowieckiej szkole” z Rado-
mia i powiatu radomskiego zorgani-
zowanym w MSCDN w Radomiu. 
Alicja Ścipień zdobyła II miejsce, 
a Jakub Jabłoński – III. Zwycięzcy 
otrzymali medale i nagrody w 
postaci gier logiczno-planszowych. 
Dodatkowo w prezencie szkoła 
dostała 10 zegarów szachowych. W 
Międzynarodowym Konkursie „Kan-
gur Matematyczny 2022” organizo-
wanym przez Towarzystwo Upo-
wszechniania Wiedzy i Nauk Mate-
matycznych Alicja Ścipień otrzy-
mała dyplom z wyróżnieniem. Dwie 

uczennice: Natalia Kowalczyk i Julia 
Głogowska zostały wyróżnione w 
konkursie plastycznym i literackim 
pt. „Kardynał Stefan Wyszyński – 
patron ważnych spraw”, który odbył 
się w PSP nr 31 w Radomiu. Nasi 
uczniowie zdobywali laury wielu 
konkursów ogólnopolskich, woje-
wódzkich, powiatowych i gmin-
nych. Na bieżąco informowaliśmy 
o nich na naszej stronie interneto-
wej oraz na facebooku szkolnym. 
Dzięki zaangażowaniu, zdobywając 
nagradzane miejsca udało się nam 
również pozyskiwać dodatkowe 
środki finansowe na doposażanie 
szkolnych pracowni.

Festyn rodzinny
Festyn rodzinny pt. „Szczęśliwa, 

zdrowa rodzina wolna od nałogów” 
zorganizowany został we współ-
pracy z Radą Rodziców oraz dofi-
nansowany przez Gminną Komisję 
do Spraw Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Jedlińsku. Na 
festynie było wiele atrakcji: anima-
cje dla dzieci, dmuchańce, malowa-
nie twarzy, warsztaty z psycholo-
giem – terapia z alpakami, warsz-
taty kulinarne i muzyczne, pokazy 
chemiczno-matematyczne. Uczest-
niczyli w nim również pracownicy 
WORD-u oraz KRUS-u, którzy pro-
mowali bezpieczne zachowania.

Rok szkolny 2021/2022 obfito-
wał w wiele różnych przedsięwzięć. 
Po roku ciężkiej pracy, częściowo 
nauki zdalnej, kwarantannach, trud-
nych chwilach po wybuchu wojny  
w Ukrainie, nadszedł czas spokoj-
nego i bezpiecznego odpoczynku.

Patrycja Wieczorek
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Plac zabaw
Plac zabaw, który znajduje się na 

terenie Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego we Wsoli został wzbogacony 
o kolejne sprzęty przeznaczone dla 
dzieci. Wszystkie atrakcje są spraw-
dzone i bezpieczne. Przedszkolaki 
oraz młodsi uczniowie mogą z nich 
korzystać, a to wszystko dzięki uprzej-
mości sołtys Anny Rodak-Brody oraz 
sołectwa Wsola, bo to oni ufundowali 
huśtawkę, pajęczynkę, uwielbianą 
przez dzieci karuzelę i zestaw zjeż-
dżalni. Dziękujemy bardzo za okazany 
dar serca.

Wielki sukces przedszkolaków
Dzień 22 czerwca dla najmłodszej 

grupy przedszkolnej naszych Słone-
czek na długo pozostanie w pamięci. 
Tego dnia w naszej szkole odbyło 
się spotkanie podsumowujące kon-
kurs plastyczny organizowany przez 
Starostwo Powiatowe w Radomiu 
„Pomagamy – numer 112 wybieramy”. 
Nasze 3-latki wykonały piękny plakat, 
osiągając pierwszy sukces – WYGRALI 
KONKURS! W spotkaniu uczestniczyli: 
Starosta Waldemar Trelka, wójt gminy 
Jedlińsk Kamil Dziewierz, przedsta-
wiciele Straży Pożarnej i Policji oraz 
rodzice przedszkolaków. Dzieci otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy i nagrody. 
Była to również okazja do pożegnania 
przedszkola i przywitania wakacji. Nie 
zabrakło piosenek i tańca. To był wyjąt-
kowy dzień.

Powitanie wiosny
21 marca uczniowie młodszych 

klas powitali wiosnę na wesoło. W 
tym dniu wybrały się na spacer z 
marzanną, śpiewając przy tym pio-
senki na powitanie wiosny. Dzieci z 
klasy 2a odegrały w sali mini przed-
stawienie teatralne pt. „Gdzie ta wio-
sna się podziała?”. Piękna recytacja, 
samodzielne przygotowywanie sce-
nografii wprowadziły dzieci w świat 
teatru, a w związku z tym zrealizo-
wały kolejne zadanie w ramach pro-
jektu edukacyjnego „Z kulturą mi do 
twarzy”, zadanie: „Świętujemy Dzień 
Teatru”.

Dzień św. Patryka
17 marca obchodzony jest Dzień 

Świętego Patryka – patrona Irlandii. 
Jest to święto narodowe i religijne, 
które celebrowane jest w wielu kra-
jach na całym świecie. Z tej okazji 
została przygotowana kolejna audycja 
w języku angielskim. Do wysłuchania 
na naszej stronie internetowej.

Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych
6 marca 2022 roku odbyły się 

gminne obchody Dnia Żołnierzy 
Wyklętych. Uroczystość rozpoczęła 
się mszą świętą w kościele w Jedliń-
sku, następnie złożono wieńce pod 
pomnikiem w parku jedlińskim. Naszą 
szkołę reprezentowała dyrektor 
Dorota Dobosz, wicedyrektor Małgo-
rzata Wrona oraz uczniowie odpowie-
dzialni za sztandar.

Spotkanie profilaktyczne
21 marca uczniowie klas 6–8 wzięli 

udział w spotkaniu słowno-muzycz-
nym „Wspierajmy się na wiosnę”. Pro-
wadzący spotkanie Sławek Pyrko to 
znany nam już profilaktyk, terapeuta 
uzależnień, muzyk, pasjonat bluesa, 
zaangażowany w propagowanie zdro-
wego stylu życia bez uzależnień. Spo-
tkanie przeplatane było wykonaniem 
własnych utworów muzycznych. 

Dzień Ziemi
W dniu 22 kwietnia obchodzony 

jest Dzień Ziemi. Z tej okazji ucznio-
wie klas 1–3 przedstawili swoje spo-
soby na ratowanie naszej planety. 
Zaprezentowali mini teatrzyk ekolo-
giczny, w którym zwrócili uwagę na 
ochronę środowiska, zaprezentowali 
stroje wykonane z odpadów oraz 
wspólnie rozwiązywali krzyżówkę, w 
której hasła związane były ekologią. 
Podczas spotkań odbył się konkurs 
dotyczący prawidłowej segregacji 
śmieci. Miejmy nadzieję, że nie tylko 

raz w roku, ale na zawsze zaszcze-
pimy w dzieciach nawyki sprzyjające 
dbaniu o środowisko.

Dzień Niezapominajki
16 maja 2022 roku w naszej 

szkole i przedszkolu obchodziliśmy 
Dzień Niezapominajki. To święto ma 
podwójne znaczenie. Z jednej strony 
ma promować walory przyrody i przy-
pominać o ochronie środowiska. Z 
drugiej nie-zapominajka ma na celu 
zachęcić nas do pamiętania waż-
nych chwil w życiu, osób, miejsc. Aby 
zaakcentować znaczenie tego święta 
uczniowie oraz pracownicy naszej 
szkoły i przedszkola przyszli ubrani na 
niebiesko lub żółto. Było to wyrazem 
naszej solidarności z mieszkańcami 
Ukrainy.

Dzień Matki
Z tej okazji uczniowie uczęszcza-

jący na zajęcia rozwijające kompeten-
cje językowe z języka angielskiego 
przygotowali kolejny podcast. Tym 
razem, podpowiedzieli jakie atrak-
cje zaplanować na ten dzień aby był 
wyjątkowy. Oczywiście w języku 
angielskim.

Udział w konkursach
Wyróżnienie w konkursie MKO – 

„Śladami Wandy Malczewskiej”
Mazowiecki Kurator Oświaty zapro-

sił w drugim semestrze roku szkolnego 
uczniów klas 4–7 do udziału w konkur-
sie „Śladami Wandy Malczewskiej”. 
Celem konkursu była popularyzacja 
wiedzy i zainteresowanie uczniów 
działalnością Wandy Malczewskiej. 
Kilku uczniów naszej szkoły także 
wzięło udział w tym przedsięwzięciu, 
jednym z nich był Szymon Sułkowski 
– uczeń klasy 7b, który wykonał tryp-
tyk ukazujący najważniejsze sceny z 
życia tej heroicznej Polki. Jego praca 
została nagrodzona wyróżnieniem. 
Rozdanie dyplomów i nagród miało 
miejsce 18 maja 2022 roku w radom-
skiej Resursie. Gratulujemy!

Kangur matematyczny
17 marca 2022 roku uczniowie 

naszej szkoły wzięli udział w Między-
narodowym Konkursie Matematycz-
nym Kangur. Wyróżnienia i nagrody 
otrzymali: Michał Kołodziejczyk, kl. 8a, 
Hubert Szczepański, kl. 3a, Igor Bed-
narek, kl. 3b. Wspaniałym matematy-
kom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

I miejsce w konkursie regionalnym 
„Życie i działalność księdza biskupa 
Piotra Gołębiowskiego na tle wyda-
rzeń historycznych” 12 czerwca 2022 
r. w ZSP w Jedlińsku odbył się II etap 
konkursu religijnego dotyczącego ks. 
biskupa Piotra Gołębiowskiego. Jedna 
z czterech drużyn naszej szkoły w 
składzie: Maja Staniewska z 7c, Julia 
Stefańska z 7b i Patryk Pudzianowski 
z 7c przystąpiła do zmagań konkurso-
wych. Po serii pytań i dogrywce nasi 
uczniowie zdobyli najwyższą ilość 
punktów, tym samym zdobywając I 
miejsce. Cieszymy się i gratulujemy!!!

Sukces naszych uczniów
Dnia 21 czerwca 2022 roku o 

godzinie 11:00 w Starostwie Powia-
towym w Radomiu odbyło się uroczy-
ste wręczenie nagród laureatom Kon-
kursu pt. „Bezpieczeństwo w Ruchu 
Drogowym i Komunikacyjnym”. Dzieci 
otrzymały podziękowania i usłyszały 
miłe słowa uznania od starosty Wal-
demara Trelki i komendanta miej-
skiego Państwowej Straży Pożarnej 
Marcina Ziomka. Wśród bardzo wielu 
uczestników pięknie zaprezentowali 
się uczniowie naszej szkoły, którym 
przyznano cenne nagrody w dwóch 
kategoriach. III miejsce w Konkursie 
wiedzy pt. „Jedną iskrą wzniecisz 
pożar” zdobyła uczennica klasy Vb 
Anna Majewska, która otrzymała gło-
śnik bluetooth. I miejsce w Konkursie 
plastycznym pt. „Jestem widoczny – 
jestem bezpieczny” przyznano Nata-
nielowi Kamińskiemu z klasy IVa, 
który otrzymał projektor. Jesteśmy 
dumni!

Igrzyska w piłce koszykowej
Po dwóch latach przerwy, wraca 

sport szkolny. Nasi uczniowie wzięli 
udział w eliminacjach XXIV Igrzysk 
Młodzieży i Dzieci Szkolnych. Trzy 
nasze drużyny wzięły udział w gmin-
nych zawodach w piłce koszyko-
wej. Wszystkie drużyny zwyciężyły. 
Następnym etapem są eliminacje 
powiatowe. Turnieje te odbyły się w 
naszej szkole. Chłopcy starsi i młodsi 
zwyciężyli, a dziewczynki starsze 
zajęły III miejsce. 26 kwietnia w tur-
nieju finałowym który odbył się w 
Radomiu, chłopcy młodsi zwyciężyli 
z PSP 1 Grójec i przegrali z PSP 21 
Radom, co dało im II miejsce w finale 
między powiatowym XXIV Mazowiec-
kich Igrzyskach Dzieci. Chłopcy starsi 
27 kwietnia we Wsoli, w półfinale 
międzypowiatowym pokonali dru-
żynę PSP 1 Szydłowiec, a w turnieju 
finałowym który odbył się 9 maja w 
Radomiu, pokonali PSP Zwoleń i prze-
grali z PSP 21 Radom, co dało nam II 
miejsce w finale międzypowiatowym 
XXIV Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej.

Młodzieżowe 
mistrzostwa Polski
Miło nam poinformować że Antoni 

Musiałek (2010 r.), uczeń 5b ZSP we 
Wsoli został brązowym medalistą 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w 
kategorii U13 organizowanych przez 
PZKosz. Antek na co dzień trenuje 
koszykówkę z drużyną MKS Piotrówka 
Radom, warto dodać, że jest wycho-
wankiem trenera Pawła Kutkiewicza, 
który asystował w tych mistrzo-
stwach trenerowi Robertowi Bartkie-
wiczowi. Gratulujemy Antoniemu!

Mistrzowie Mazowsza
Jan Kutkiewicz i Antoni Musiałek 

prowadzeni przez trenera Pawła Kut-
kiewicza zdobyli mistrzostwo woje-
wództwa mazowieckiego w piłce 
koszykowej chłopców urodzonych w 
roku 2010 i młodsi. Złote medale i 
puchar zdobyli 9 czerwca 2022 r. po 
emocjonującym meczu finałowym z 
UKS Akademia Koszykówki Komorów 
wynikiem 106-105. Najwartościow-
szym zawodnikiem tego meczu został 
Jan Kutkiewicz. Serdecznie gratulu-
jemy i życzymy sukcesów!

Nasze wycieczki
Wyjazd do Akademii Robotyki Lego
10 marca uczniowie klas drugich 

wyjechali do Akademii Robotyki 
LEGO w Radomiu. Oprócz samodziel-
nej zabawy z klockami, uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach klaso-
wych z robotyki LEGO. Było to połą-
czenie nauki, zabawy i integracji 
trzech zespołów klasowych. Wyko-
nane wg instrukcji lwy, poruszały się 
– sterowane przez ich wykonawców. 
Po zabawie i programowaniu dzieci 
zasiadły do wspólnego poczęstunku, 
zrealizowały w ten sposób zadanie 
z modułu III w ramach Międzynaro-
dowego Projektu Edukacyjnego „Z 
kulturą mi do twarzy” pt. „Savoir vivre 

przy stole”.
Wycieczka śladami bohaterów 

„Kamieni na szaniec”
W 79. rocznicę aresztowania Janka 

Bytnara (ps. Rudy) klasy 7a i 7b 
wybrały się do Warszawy, aby nie 
tylko zwiedzić i utrwalić wiedzę o 
bohaterach książki Aleksandra Kamiń-
skiego, ale także oddać im cześć i 
zachować w pamięci ideały, które im 
przyświecały: wolność i braterstwo. 
Dzieci stanęły przed słynnym war-
szawskim Arsenałem, z okna auto-
karu zobaczyły znany z akcji Alka 
pomnik Mikołaja Kopernika i pomnik 
Lotnika, na którym Rudy namalował 
słynną kotwicę oraz szkołę, do któ-
rej chłopcy uczęszczali przed wojną. 
Potem wszyscy udali się na Pawiak 
i do Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Wycieczkę zwieńczyła wizyta 
na Powązkach, a na skromnych gro-
bach Alka, Rudego, Zośki i Aleksandra 
Kamińskiego zapalono znicze.

Wycieczka do Warszawy
2 czerwca uczniowie klas drugich 

wyruszyli na wycieczkę do Warszawy. 
Zwiedzanie rozpoczęli od Stadionu 
Narodowego, który wywarł ogromne 
wrażenie na dzieciach. Następnie 
mnóstwo radości przyniosła wizyta w 
ZOO, a spacer po Starym Mieście był 
zwieńczeniem wyjazdu.

Atrakcje przyrodnicze oraz kultu-
rowe Śląska i Małopolski

W dniach 8–9 czerwca uczniowie 
klas 7a i 7b uczestniczyli w dwudnio-
wej wycieczce krajoznawczej. Pierw-
szego dnia zwiedzali Kopalnię Srebra 
w Tarnowskich Górach, która leży na 
śląskim Szlaku Zabytków Techniki i 
określana jest mianem Gwiazdy Tech-
niki. Kolejnym obiektem odwiedzo-
nym tego dnia była Sztolnia Czarnego 
Pstrąga. Pierwszy dzień wycieczki 
zakończył się w Ogrodzieńcu, gdzie 
uczniowie mogli podziwiać pięknie 
oświetlone ruiny, dawniej potężnego 
zamku. Drugiego dnia uczestnicy 
wycieczki poznawali, położony w 
pobliżu Krakowa, Ojcowski Park Naro-
dowy.

Z życia biblioteki
Konkurs z okazji światowego dnia 

książki i praw autorskich
Z okazji święta szkolna biblioteka 

zachęciła wszystkich uczniów do pod-
jęcia wyzwania czytelniczego „Jaka to 
książka?”. Zadanie polegało na połą-
czeniu przedstawionych na tablicy 
przy bibliotece fragmentów książek 
z autorem i tytułem. Dla zwycięzców 
przewidziano nagrody książkowe.

tydzień bibliotek
W dniach 8–15 maja obchodzony 

był XIX Ogólnopolski Tydzień Biblio-
tek. W tym roku hasło przewodnie 
święta to „Biblioteka – świat w jednym 
miejscu”. Zachęcaliśmy uczniów klas 
I–III do zabawy „Rozszyfruj rebusy”, 
a uczniów klas IV–VIII do zabawy z 
kodami QR.

Zakończenie roku szkolnego
W piątek 24 czerwca uroczystość 

rozpoczęła się od mszy świętej w 
kościele we Wsoli, następnie dyrekcja, 
nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz 
zaproszeni goście wraz z pocztem 
sztandarowym przeszli do szkoły. 
Uroczystość nawiązywała do rejsów 
morskich, pożegnaliśmy załogę klas 
ósmych, która musiała opuścić nasz 
pokład i wypłynąć na szersze wody. 
Nie obyło się bez najpiękniejszego 
polskiego tańca – poloneza, życzeń, 
wspaniałego przedstawienia, które 
zabierało nas w przeszłość oraz poże-
gnania ósmoklasistów przez uczniów 
klas trzecich. Ten dzień na długo 
zostanie w naszej pamięci… Wszyst-
kim naszym uczniom życzymy wspa-
niałych, a przede wszystkim bezpiecz-
nych i pełnych niezwykłych przygód 
wakacji!!!

Katarzyna Wieteska
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Do Hymnu!
„Ten dzień zapadnie w naszej 

pamięci na bardzo długo…” – tymi 
słowami dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego Elżbieta 
Religa, zakończyła przesłucha-
nia konkursowe IV edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu dla Szkół 
Podstawowych „Do Hymnu”. 5 
maja 2022 r. punktualnie o 8:30 
prawie trzystu uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w obecności jurorów 
oraz zaproszonych gości, repre-
zentujących różne instytucje z 
terenu gminy Jedlińsk, wykonało 
hymn państwowy i dwie pieśni 
patriotyczne: „Gaude Mater Polo-
nia” oraz „Żeby Polska była Pol-
ską”. Podniosłości wydarzeniu 
dodała pięknie przygotowana 
dekoracja. Już od progu przy-
bywających gości witały bia-
ło-czerwone kwiaty i flagi pań-
stwowe. Na szkolnym korytarzu 
można było obejrzeć wystawę 
zatytułowaną „Polskie symbole 
narodowe”, przygotowaną przez 
Instytut Pamięci Narodowej. 
Duże zainteresowanie uczniów 
oraz gości wzbudził „gabinet 
Józefa Wybickiego”. Na każdym 
kroku odwiedzającym towarzy-
szyły nuty oraz fragmenty śpie-
wanych pieśni. Biel i czerwień 
zdominowały przestrzeń szkoły, 
a balony w barwach narodo-
wych sprawiły najmłodszym 
artystom ogromną radość. Moż-
liwość wspólnego śpiewania w 
sposób szczególny spotkała się 
wśród uczniów i nauczycieli z 
ogromnym entuzjazmem. „Uzna-
liśmy, że taki sposób spędzo-

nego czasu, wspólnego śpiewa-
nia – które samo w sobie buduje 
poczucie wspólnotowości, 
uwrażliwia na piękno, wzmacnia 
postawy patriotyczne – będzie 
wspaniałym sposobem kształ-
towania osobowości młodych 
ludzi” – dodaje Elżbieta Religa. 
Uczestnictwo w konkursie było 
wspaniałym przeżyciem, a prze-
słuchanie, które z pozoru było 
zwykłym etapem konkursu, 
stało się prawdziwym świętem 
szkoły i lokalnej społeczności.

Mówią świetnie po angiel-
sku i lubią poznawać kulturę 
innych krajów

W  kwietniu 2022 roku ucznio-
wie z klas 6–8 wzięli udział w 
warsztatach językowych „Euro-
week” w Długopolu Dolnym. 
Zajęcia były prowadzone w 
języku angielskim przez wolon-
tariuszy z Indii, Meksyku oraz 
Nigerii. Uczniowie pogłębiali 
swoją wiedzę o świecie oraz kul-
turze w danych krajach uczestni-
cząc w prezentacjach oraz ucząc 
się tańców narodowych. Co wię-
cej, rozwijali również swoją kre-
atywność poprzez przygotowy-
wanie i odgrywanie różnorod-
nych przedstawień. Obóz „Euro-
week” był dla naszych uczniów 
wspaniałą przygodą, która 
zintegrowała młodzież. Pano-
wała tam atmosfera przyjaźni i 
zrozumienia. Wyjazd dostarczył 
uczniom wielu wrażeń, cennych 
doświadczeń i pozwolił uwierzyć 
we własne umiejętności. Dodat-
kową atrakcją były wycieczki 
do Wrocławia, Kłodzka i Czę-

stochowy. Nad uczniami opiekę 
sprawowały nauczycielki języka 
angielskiego: Agnieszka Piszak, 
Anna Paluch oraz Marta Durak.

Muzeum online? „Witold 
Pilecki. Żołnierz – jeniec – 
bohater – człowiek”

W marcu br. uczniowie klas 
siódmych i ósmych wzięli udział 
w muzealnych lekcjach on-line. 
Zajęcia na temat „Witold Pilecki. 
Żołnierz – jeniec – bohater – czło-
wiek” zostały przeprowadzone 
przez pracowników Działu Edu-
kacji i Wystaw Centralnego 
Muzeum Jeńców Wojennych. Ich 
celem było przybliżenie mło-
dzieży mniej znanych faktów 
z życia Witolda Pileckiego oraz 
ukazanie jego postaci jako czło-
wieka – męża, ojca, społecznika, 
artysty i ziemianina. Podczas 
zajęć uczniowie wysłuchali 
wykładu, a następnie wykony-
wali ćwiczenia przygotowane 
przez prelegentów.

Gdzie sprawdzaliśmy 
naszą wiedzę?
Za nami czas wytężonej pracy 

i zmagań na arenie konkursów 
przedmiotowych. W czym bra-
liśmy udział? Sprawdzaliśmy 
się w Ogólnopolskim Konkursie 
Fizycznym EUREKA, Ogólno-
polskim Konkursie „Alfik Histo-
ryczny”, Ogólnopolskim Konkur-
sie Matematycznym „Puchacz 
Piotr”, Ogólnopolskim Konkursie 
Matematycznym „Matematix”, 
Powiatowym Konkursie Biolo-
gicznym „Organizm człowieka i 
jego zdrowie” (do etapu powia-
towego zakwalifikowali się: 
Aleksandra Kiepiela – VIIIb, Lena 
Dębniak – VIIIa, Paweł Mirka – 
VIIa; opiekun: Dorota Dziura), 
Międzynarodowym Konkur-
sie Kangur Matematyczny – tu 
kolejne trofea – wyróżnienia: w 
kategoria Maluch: Adam Bogacki 
z kl. IVa (opiekun Joanna Grzesz-
czyk), Dominik Grabowski z kl. 
IVb (opiekun Renata Walerczak); 
kategoria Beniamin: Jagoda 
Salak z kl. VIa (opiekun Renata 
Walerczak). W konkursie „Śla-
dami Wandy Malczewskiej”, 
organizowanym przez Mazo-
wieckie Kuratorium Oświaty, 
Karolina Turzyńska, uczennica 
kl. Vb, została laureatką I miej-
sca w kategorii prac plastycz-
nych. Gratulujemy uczniom, 
nauczycielom oraz rodzicom!

Wycieczki, rajdy…
A teraz popatrzcie, dokąd 

ruszyliśmy, gdzie wyjechaliśmy 

w minionym semestrze, wszak 
wiosna to dobry czas na szkolne 
wyprawy! Uczniowie naszej 
szkoły odwiedzili Muzeum Wsi 
Radomskiej, Muzeum Witolda 
Gombrowicza, Łódź, Kraków, 
Rymanów Zdrój. Byli w Górach 
Świętokrzyskich, wędrowali 
szlakiem Gombrowicza, spacero-
wali po Sandomierzu, podglądali 
dinozaury w Bałtowskim Kom-
pleksie Turystycznym, dosko-
nalili bezpieczną jazdę rowerem 
podczas rajdów rowerowych. 
Najmłodsi bawili się w Centrum 
Iluzji Trickorama, Hula Parku w 
Radomiu, skakali na dmuchań-
cach podczas obchodów Dnia 
Dziecka.

Zapachniało wakacjami
Koniec roku szkolnego to czas 

podsumowania dokonań. Dla 
wielu uczniów był to moment 
radosny – ze świadectwem pod 
pachą, z wypiekami na twarzy 
wracali do domów, myślami 
będąc już na górskim szlaku. Dla 
absolwentów – chwilą refleksji, 
wspomnień i ostatnim spoj-
rzeniem na mury szkoły oraz 
nauczycieli, pod opieką których 
zdobywali wiedzę. Z minuty 
na minutę cichł gwar, ustawały 
kroki na korytarzach, nawet 
zmniejszyła się kolejka w sekre-
tariacie i w szkolnej stołówce… 
Pusto również w świetlicy… Do 
zobaczenia! Wzywa nas tęczą 
kwiatów barwny połoniny łan, 
słońcem wypełniony jagodowy 
dzban… Do zobaczenia gdzieś 
w Bieszczadach, na tatrzańskim 
szlaku, nad morzem, w wiosce 
żeglarskiej gdzieś na Mazu-
rach… przy ognisku, z gitarą w 
ręce, ze wzrokiem wpatrzonym  
w kolejny letni wschód słońca… 
:)

anna Kraska

ZSP w Jedlińsku
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Sportowcy roku 
2021 powiatu radomskiego.

W Radomiu odbyła się XIII 
edycja Gali Sportu Powiatu 
Radomskiego. Z  gminy Jedlińsk 

nominowano następujące osoby:  
w kategorii starszej (pow.15 lat) 
Brajan Szymanowicz, Mikołaj 
Trzebieniak, Wiktoria Zawada, 
Bartosz Korzeniowski i Filip 

Brzyski. W  gronie młodszych 
sportowców (do 15 lat) Jedlińsk 
reprezentowali: Jakub Strzelczyk, 
Maja Florek, Maria Szymczak, 
Julia Mazur i Tymoteusz Sułek. 
Wśród trenerów wyróżniono 
Roberta Matusika – trenera naj-
młodszych roczników piłkarzy 
GKS Drogowiec. Spośród nomi-
nowanych wyróżniono tenisistę 
stołowego Filipa Brzyskiego oraz  
wszechstronnego Tymoteusza 
Sułka (odnoszącego sukcesy w 
piłce nożnej, unihokeju, lekkiej 
atletyce). Wyróżnieni i nomino-
wani odebrali z rąk Wademara 
Trelki – Starosty Radomskiego 
pamiątkowe statuetki, dyplomy 
i nagrody w postaci sprzętu 
sportowego. Dodajmy, że w gru-
pie tej znaleźli się absolwenci i 
uczniowie PSP Jedlińsk – meda-
liści i uczestnicy finałów imprez 
ogólnopolskich i wojewódz-
kich. Julia Mazur (powołana do 
kadry Mazowsza w piłce noż-
nej) reprezentowała zarówno  
GKS Drogowiec Jedlińsk jak  
i miejscową szkołę.

 Drogowiec w V lidze!
Znakomicie zakończyli sezon 

futboliści GKS Drogowiec 
Jedlińsk.  Po zaciętej walce, zajęli 
drugie miejsce w TYMEX klasie 
okręgowej i od nowego sezonu 
będą występować w nowo 
utworzonej V lidze mazowiec-
kiej. Podopieczni trenera Marcina 
Sikorskiego toczyli korespon-
dencyjny bój z Orłem Wierzbica, 
który do ostatniej kolejki „deptał 
po piętach” jedlińszczanom.  GKS 
zaimponował skutecznością w 
ostatnich czterech kolejkach, 
strzelając przeciwnikom z Iłży, 
Pionek, Potworowa  i Radomia 
(Młodzik) 19 goli przy utracie 
zaledwie jednej bramki.  Drogo-
wiec  strzelił najwięcej bramek 
(89), stracił najmniej (21), będąc 
w tych statystykach drużyną 
lepszą od mistrza grupy LKS 
Promna. Cały sezon GKS zakoń-
czył z dorobkiem 67 pkt. odno-
sząc 21 zwycięstw, 4 remisy i 
5 porażek. Wyniki te przełożyły 

się na bezpośredni awans do V 
ligi. Ewentualny baraż mógł się 
okazać trudny, bowiem piłkarze 
z Wierzbicy nie zdołali wygrać 
dodatkowej konfrontacji z KS 
Teresin. Gratulacje dla piłkarzy, 
trenera, zarządu i sztabu klubu!  
W nowym sezonie rywalami 
Drogowca będą następujące dru-
żyny: Enea Energia Kozienice, 
Jabłonianka Jabłonna Lacka, KS 
Teresin, LKS Chlebnia, Mazovia II 
Mińsk Mazowiecki, Naprzód Skó-
rzec, Józefovia Józefów, Płomień 
Dębe Wielkie, Podlasie Sokołów 
Podlaski, Pogoń II Siedlce, Tygrys 
Huta Mińska, Zamłynie Radom, 
Żyrardowianka Żyrardów oraz  
Milan Milanówek. Z tym ostatnim 
zespołem, w połowie sierpnia, 
nasi piłkarze zainaugurują na wła-
snym boisku rozgrywki w V lidze. 
Pełny terminarz na internetowej 
stronie klubowej Drogowca. Dru-
żynę w nowym sezonie popro-
wadzą: Dariusz Mortka - pierw-
szy trener,   Piotr Dobosz jako 
drugi trener,  Paweł Golec został 
kierownikiem drużyny. Zespół 
rozpocznie treningi w połowie 
lipca, zaplanowano oczywiście 
kilka meczów sparingowych. Jak 
co roku, będą dokonane korekty  
w  skladzie osobowym. 

Przegrali z …regulaminem
Czwartoligowi siatkarze SPS 

RADMOT Jedlińsk po wygraniu 
fazy zasadniczej przystąpili do 
rozgrywek play-off, decydu-
jących o awansie do III ligi, z 
pozycji wicelidera swojej grupy. 
Pierwszym rywalem był zespół 
KS Esperanto Warszawa.  Na 
wyjeździe Radmot okazał się 
zdecydowanie lepszy wygry-
wając 3:0 w setach do 15, 21 i 
17.  Na własnym parkiecie nie-
spodziewanie jedlińszczanie 
ponieśli porażkę 2:3 (25:17, 
20:25, 20:25, 25:20, 12:15). 
Jednak lepszy dorobek punktowy 
zapewnił Radmotowi prawo gry 
w meczu o bezpośredni awans. 
Przeciwnikiem w tej batalii był 
zespół SKK Volley Belsk Duży, 
z którym Jedlińsk łatwo uporał 
się w fazie zasadniczej 3:0 na 
boisku rywala. W pierwszym 
meczu w fazie play-off, rozgry-
wanym w Belsku, Radmot uległ 
1:3 (25:21, 19:25, 20:25, 24:26). 
Okazało się jednak, że belszcza-
nie wystąpili w zupełnie odmie-
nionym składzie, zasilając się 
zawodnikami z lig centralnych. 
Taki manewr dopuszcza regula-
min Polskiego Związku Piłki Siat-
kowej. Wobec zaistniałej sytu-
acji działacze Jedlińska, na czele 
z trenerem Jackiem Skrokiem, 
również sięgnęli po wzmocnie-
nia. W Jedlińsku kibice przecie-
rali oczy ze zdumienia widząc 
dwie ekipy grające składami 
mocno różniącymi się od tych z 
rozgrywek całorocznych. Zabieg 
Jedlińska okazał się skuteczny 
na pierwszy rewanżowy mecz, 
który siatkarze SPS rozstrzygnęli   

Filp Brzeski, Julia Mazur, Mikołaj trzebieniak oraz trener robert 
Matusik, wraz z przewodniczącym rady Gminy Jedlińsk Łukaszem 
Kurkiem i członkiem Powiatowej rady Sportu romanem Wójcikiem.

•

Wiktoria Zawada, tymoteusz Sułek, Mikołaj trzebieniak, Brajan 
Szymanowicz oraz anna Kwiecień - poseł na sejm rP i Zbigniew 
Kuźmiuk poseł do Parlamentu europejskiego.

•

Seniorzy Drogowca po zwycięskim meczu z Potworowem wraz z Wójtem Gminy - Kamilem Dziewierzem.•

SPort
Drogowiec świętował awans seniorów i juniorów 

młodszych,  siatkarze radmotu bez awansu, teni-
siści stołowi Viktorii spadli z II ligi, nagrodzono najlep-
szych sportowców powiatu za rok 2021, dużo sukcesów   
młodzieży szkolnej. 
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na swoją korzyść 3:2 (21:25, 
27:25, 25:19, 17:25, 15:5). 
Decydujący o awansie mecz 
(rozegrany w Jedlińsku – decydo-
wała wyższa pozycja w tabeli po 
fazie zasadniczej) miał jednak 
dokładnie odwrotny przebieg 
w kontekście kolejności wygry-
wania poszczególnych partii. Po 
zaciętej walce, Radmot przegrał 
2:3 (25:23, 22:25, 19:25, 25:23, 
12:15)  i to przyjezdni mogli się 
cieszyć z awansu. Za cały sezon 
siatkarzom Jedlińska należą się 
podziękowania i gratulacje. Cóż, 
niesmak jednak pozostał. Regu-
laminowa możliwość dokoopto-
wywania graczy z wyższych lig, 
nie obłożona karencją czasową 
w przypadku IV ligi, wypaczyła 
całą rywalizację w sezonie. Zni-
weczony został wysiłek graczy, 
którzy wywalczyli prawo gry  
w barażach.  Zapisy regu-
laminowe promują kluby 
mocne finansowo i są pod-
stawą do stosowania poza-
boiskowych kombinacji. Pozo-
staje pytanie: czy o to chodzi  
w sportowej walce? 

Viktoria bez punktu
w drugiej lidze
Zgodnie z przewidywaniami, 

tenisiści stołowi Viktorii Jedlińsk  
opuścili szeregi drugoligow-
ców. Wprowadzona  „na siłę” 
do ligi ekipa, w całym sezo-
nie nie zdołała zdobyć nawet 
jednego punktu. Ze 160 poje-
dynków pingpongiści Jedliń-
ska wygrali zaledwie 12 gier, 
z czego 6 to dorobek szkole-
niowca Bogdana Religi, dwa to 
zwycięstwa w grach podwój-
nych. Bez stosownych wzmoc-
nień drużynie będzie trudno 
skutecznie walczyć także w III 
lidze.  Rezerwy Viktorii, gra-
jące w piątej lidze, zakończyły 
sezon na dziewiątym miejscu   
z dorobkiem 11 punktów. 
64 pojedynki zakończyło się 
wygraną graczy Jedlińska, w 
96 ponieśli porażki. Natomiast 
cieszą coraz lepsze wyniki naj-
młodszych adeptów tenisa 
stołowego, którzy w minionym 
sezonie uzyskali bardzo dobre 
wyniki zarówno w rozgrywkach 
szkolnych jak i klubowych.

Juniorzy zagrają 
w I lidze wojewódzkiej
Występujące w rozgrywkach 

drużyny młodzieżowe Drogowca 
spisywały się ze zmiennym 
szczęściem. Najlepiej wypadli 
juniorzy młodsi U-16, którzy w 
I lidze radomskiej wywalczyli 
drugie miejsce ulegając jedynie 
Młodzikowi Radom. W nagrodę, 
od kolejnego sezonu zagrają 
w I lidze mazowieckiej w kate-
gorii U-17.  Siódma lokata dla 
trampkarzy młodszych (U14) w 
rozgrywkach I ligi radomskiej.  
W II lidze występowały zespoły 
orlików (U12) i (U11), które upla-
sowały się odpowiednio na szó-
stym i trzecim miejscu.

Ze szkolnych aren
Zakończyła się XXIV edycja 

Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. W finałach Mazowsza 
wystąpili głównie uczniowie 
ZSP w Jedlińsku, którzy dwukrot-
nie stanęli na podium, Srebrny 
medal w biegu przełajowym na 
dystansie 1000 m wywalczył 
piątoklasista Maciek Karasek, 
który długo prowadził stawkę 
biegaczy i dopiero na 100 m 
przed metą uległ zwycięzcy tego 
biegu. Drugi medal to zasługa 
drużyny tenisistek stołowych. 
Piątoklasistka Nikola Belica oraz 
drugoklasistki  Maja Małek, Zuzia 
Jarosińska  i Lila Dębniak spra-

wiły olbrzymią niespodziankę 
zdobywając brązowy medal. Już 
w pierwszym meczu wygrały  
z wyżej notowanym zespołem  
z Serocka. Później wygrały 
kolejne dwa mecze i w finale, 
po zaciętej grze, przegrały z 
PSP 20 z Płocka. Po tej porażce 
ponownie spotkały się z teamem 
Serocka w meczu o srebrny 
medal i prawo gry w finale 
ogólnopolskim. Tym razem, 
niespodzianki nie było. Mocno 
zmęczone jedlińszczanki uległy 
rywalkom 1:3. Warto dodać, że 
Nikola Belica w całym turnieju 
wygrała wszystkie swoje gry 
singlowe. W finałach wojewódz-
kich wystąpili jeszcze: drużyna 
tenisistów stołowych  w składzie 
Mikołaj Trzebieniak, Kacper Czer-
wiński i Jan Ziółek - 5 miejsce, 
sztafeta olimpijska Tymoteusz 
Sułek, Michał Sułek, Brajan Szy-
manowicz i Antek Rajkowski – 6 
miejsce, Miłosz Jesionek 600 m – 
9 miejsce, drużyna czwórboistek 
Natalia Mortka, Julia Bukow ska, 
Julia Mazur, Michalina Adamczyk, 
Nikola Żaczek, Alicja Czarnecka – 
10 miejsce. W drugiej dziesiątce 
indywidualnych biegów przeła-
jowych znaleźli się Karol Golda i 
Natalia Mortka. Na dalszych miej-
scach przybiegli Dawid Lipiec, 
Dominik Zawada, Julia Mazur, 
Nikola Żaczek, Maria Szymczak, 
Anna Krawczyk (wszyscy ZSP 
Jedlińsk) oraz jedyne zawod-
niczki spoza Jedlińska – Nikola 
Michalska (PSP Wierzchowiny)  
i Maja Rdzanek (PSP Jedlanka).

W finałach międzypowiato-
wych MIMS (teren dawnego 
województwa radomskiego)  
reprezentanci szkół gminy 
Jedlińsk  stawali  wielokrotnie 
na podium.  Dorobek medalowy 
ZSP Jedlińsk to łącznie 24 trofea:  
drużynowe biegi przełajowe: 2 
złote medale drużyn młodszych 
dziewcząt i chłopców, medal 
srebrny  dziewczęta starsze, 
medal brązowy  chłopcy starsi; 
indywidualne biegi przełajowe 
– 5 medali: 2 złote, 1 srebrny i 2 
brązowe; tenis stołowy – 2 złote 
medale dziewcząt młodszych 
i chłopców starszych, czwór-
bój la – złoty medal dziewcząt 
młodszych; lekkoatletyka indy-
widualnie 6 medali chłopców 
starszych – 2 złote, 3 srebrne  

Motywacja siatkarzy radmotu przez trenera Jacka Skroka, okazała 
się skuteczna tylko w jednym spotkaniu trójmeczu z Belskiem.

•

Maciek Karasek na II stopniu podium w finale wojewódzkim IBP. •

Juniorzy młodsi Drogowca: adam Majchrzak, Krystian Wieczorek, Jakub Kozłowski, Filip Zawadzki, Piotr 
Górka, Jakub Białkowski, Krystian Sułecki, Filip Wojciechowski, Dawid Pysiak, Igor Jaroszek, Stanisław 
Pyrz,Jakub Witczak, Wiktor Stompór, Mikołaj Pieczeniak, Mikołaj Skórnicki, Jakub Jadczak, Kacper Zaraś, 
Jakub Kacprzak oraz trener Kamil Płaskociński

•
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oraz 1 brązowy, piłka nożna – 
medal brązowy chłopców młod-
szych; unihokej – medal srebrny 
chłopców starszych; sztafetowe 
biegi przełajowe 4 medale – 2 
złote dziewcząt młodszych i 
chłopców starszych, srebrny 
dziewcząt starszych i brązowy 
chłopców młodszych.  Dwa 
srebrne medale wywalczyły 
zespoły ZSP ze Wsoli starszych 
i młodszych chłopców w koszy-
kówce. Brązowy medal w uniho-
keju dla młodszych chłopców z 
PSP w Jedlance. Pełne informa-
cje dotyczące startów naszych 
uczniów są zamieszczone na 
stronach internetowych poszcze-
gólnych szkół. 

Podsumowano czwartki
lekkoatletyczne
Radomski Okręgowy Zwią-

zek Lekkiej Atletyki od lat jest 
organizatorem imprez lekkoatle-
tycznych dla dzieci klas IV-VI 
nazywanych czwartkami lekko-
atletycznymi.  Podsumowano 
całoroczną edycję za rok szkolny 
2021/2022, w której brały udział 
przedstawicielki PSP Jedlińsk. Z 
dziesięciu odbytych imprez star-
towały sześciokrotnie. Były to 
występy udane bowiem dziew-
częta wielokrotnie stawały na 
podium. Podczas podsumowa-
nia najlepsze zawodniczki w 
całorocznym cyklu nagrodzono 

medalami. Wśród wyróżnionych 
znalazły się także reprezentantki 
Jedlińska, które łącznie zdobyły 
3 złote i jeden srebrny medal. 
Natalia Mortka wygrała rywali-
zację piątoklasistek na dystansie 
300 m. Julia Bukowska była naj-
lepsza w konkursie rzutu piłką 
palantową klas V. W gronie szó-
stoklasistek Julia Mazur  wygrała 
bieg na 600 m. Czwarty medal 
podopiecznych Krystiana Kilara 
powędrował do Natalii Mortki za 
drugie miejsce na dystansie 600 
m. Dodajmy, że w całym cyklu 
wystąpiło łącznie 15 uczennic  
z klas V i VI ZSP Jedlińsk. 

Nasi w innych klubach
Anna Rędzia - absolwentka 

szkół w Starych Zawadach  
i Jedlińsku – wspaniale kontynu-
uje sportową karierę. W bieżącym 

sezonie, wraz z zespołem TME 
SMS Łódź zdobyła tytuł Mistrzyni 
Polski wygrywając rozgrywki 
w najwyższej klasie seniorek 
w piłce nożnej. To pierwszy 
mistrzowski tytuł zespołu z Łodzi, 
który w ostatnich latach kończył 
rozgrywki z tytułem wicemi-
strzowskim. Grająca na pozycji 
pomocnika,  Rędzia w ostatnich 
dwóch wygranych meczach  
z AZS UJ Kraków i Olimpią Szcze-
cin strzeliła po jednej bramce.  
W połowie sierpnia, wraz z dru-
żyną, powalczy w eliminacjach 
do Ligi Mistrzów z Anderlechtem 
Bruksela oraz w kolejnym spo-
tkaniu  z fińskim Kuopionem 
Palloseura lub litewską Gintre-U-
niversitetas Szawle. Dodajmy, że 

Rędzia jest aktualną reprezen-
tantką Polski. W kwietniu była 
powoływana na mecze eliminacji 
do Mistrzostw Europy z Armenią 
i Norwegią.

Antoni Musiałek, piątoklasi-
sta ZSP we Wsoli, występujący  
w barwach MKS Piotrówka 
Radom, został  brązowym meda-
listą Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w kategorii U13 organi-
zowanych przez PZKosz. Antek, 
mimo że jest rok młodszy, jest 
w radomskim teamie jednym 
z podstawowych zawodni-
ków.  Kolejny sukces klubowy 
z Piotrówką uczniów ze Wsoli 
to mistrzostwo województwa 
mazowieckiego w piłce koszyko-
wej chłopców, urodzonych w roku 
2010 i młodszych, które zdobyli 
Jan Kutkiewicz i Antek Musialek.  
W rywalizacji 18 zespołów klubo-
wych drużyna Piotrówki wygrała 
wszystkie mecze. W finale poko-
nała UKS Akademię Koszykówki 
Komorów wynikiem 106-105. 
Najwartościowszym zawodni-
kiem tego meczu został Jan Kut-
kiewicz. Warto dodać że chłopcy 
są  wychowankami trenera 
Pawła Kutkiewicza (nauczyciela 
ZSP we Wsoli), który prowadzi 
wraz z trenerem Robertem Bart-
kiewiczem zespoły młodzieżowe 
MKS Piotrówka.

Krystian Kilar

Brązowe medalistki ZSP 
Jedlińsk w finale Mazowsza 
w tenisie stołowym.

•
czwórboistki ZSP Jedlińsk ze złotymi medalami w finale 
międzypowiatowym MID.

• anna rędzia (z nr 10) fetuje 
sukces klubowy.

•

lekkoatleci ZSP Jedlińsk w finale międzypowiatowmy MIMS.•

Jan Kutkiewicz ze Wsoli, odbiera statuetkę MVP po fianałowym 
meczu MKS Piotrówka radom o mistrzostwo Mazowsza.

• Brązowi medaliści Mistrzostw Polski U13 - MKS Piotrówka radom 
z antkiem Musiałkiem (drugi z prawej w dolnym rzędzie) z PSP Wsola.

•
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