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Oddajemy do Państwa 
rąk kolejny numer „Pano-
ramy Gminy”, w którym jak 
zwykle znajdziecie Pań-
stwo najważniejsze infor-
macje z życia gminy, zesta-
wienie inwestycji, czy też 
wiadomości sportowe oraz  
z życia szkół.

Obecnie trwają prace przy 
budowie hydroforni w Wie-
logórze oraz II etapu kanali-
zacji sanitarnej Wsola – Wie-
logóra. Rozpoczęliśmy także 
projektowanie rozbudowy 
kanalizacji w kolejnych miej-
scowościach – tym razem w 
Lisowie. Będzie się to wią-
zało z koniecznością rozbu-
dowy oczyszczalni ścieków 
w Jedlińsku. Kontynuujemy 

także modernizację oświe-
tlenia ulicznego, polegającą 
na wymianie starych opraw 
na lampy LED. W znaczący 
sposób ograniczy to zuży-
cie energii elektrycznej  
zmniejszając także koszt 
oświetlenia dróg na terenie 
naszej gminy. 

Rozstrzygnęliśmy też 
przetarg na zakup nowego 
autobusu szkolnego dla 
ZSP we Wsoli. Inwestycje te 
będą mogły zostać zrealizo-
wane dzięki dofinansowa-
niu z rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych 
„Polski Ład” oraz ze zwięk-
szonej subwencji ogólnej  
z budżetu państwa. 

Szczegółowy wykaz aktu-

alnie realizowanych inwe-
stycji znajdziecie Państwo 
na kolejnej stronie „Pano-
ramy Gminy”.

W tym roku z okazji Naro-
dowego Święta Niepod-
ległości 11 listopada w 
Jedlińsku odbędzie się pik-
nik historyczny pod hasłem 
„Do wielkich postaw prowa-
dzą małe kroki”. Wydarzenie  

organizuje  Gminne Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej 
w Jedlińsku przy współpracy  
z Polską Grupą Zbrojeniową 
pod honorowym patrona-
tem senatora Wojciecha 
Skurkiewicza – Wiceministra  
Obrony Narodowej.

Kamil dziewierz
wójt Gminy Jedlińsk

Szanowni Państwo,
drodzy mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

autobus szkolny do wsoli
zespół Szkolno-Przedszkolny we wsoli po raz pierwszy 

w swojej historii będzie dysponował autobusem 
szkolnym. umowę na jego zakup wójt gminy Kamil 
dziewierz podpisał 26 września 2022 r.

Uroczyste podpisanie umowy 
odbyło się w siedzibie ZSP we 
Wsoli, w obecności posłów na 
Sejm Anny Kwiecień i mini-
stra Marka Suskiego, radnych 
gminy Lidii Żurowskiej i Woj-
ciecha Kolwaczyka, Magdaleny 
Kolasy – dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych w Jedlińsku 
oraz Doroty Dobosz – dyrektor 
ZSP we Wsoli. Umowa została 
podpisana przez wójta gminy 
Kamila Dziewierza, przy kon-

trasygnacie Ilony Starzyńskiej 
– skarbnik gminy.

Zakup autobusu, już drugiego 
w tym roku, po autobusie dla 
ZSP w Jedlińsku, jest możliwy 
dzięki pozyskaniu na ten cel 
dofinansowania z rządowego 
Funduszu Inwestycji Strate-
gicznych w kwocie prawie  
1 mln zł. Łączny koszt zakupu 
autobusu to prawie 1,2 mln zł, 
a jego dostawcą jest firma MAN 
Truck & Bus Polska.
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Inwestycje w gminie Jedlińsk w 2022 r.

Budowa hydroforNI w wIEloGórzE
w traKcIE rEalIzacJI

zaKuP autoBuSu SzKolNEGo dla zSP wSola
w traKcIE rEalIzacJI

Budowa placu zabaw w Piasecznie
w traKcIE PoStęPowaNIa PrzEtarGowEGo

Budowa wiaty z grillem w ludwikowie
w traKcIE PoStęPowaNIa PrzEtarGowEGo

rEmoNt BoISKa Przy PSP wIErzchowINy
w traKcIE rEalIzacJI

wartość: 1.586.700,00 zł  |  dofinansowanie: 1.200.000,00 zł

wartość: 1.192.103,70 zł  |  dofinansowanie: 959.000,00 zł

wartość: 146.218,00 zł  I  dofinansowanie: 87.918,00 zł

wartość: 127.650,00 zł  |  dofinansowanie: 75.161,00 zł

wartość: 565.000,00 zł  |  dofinansowanie: 280.000,00 zł

Budowa kanalizacji wsola – wielogóra – etap II
w traKcIE rEalIzacJI

wartość: 9.102.000,00  zł  dofinansowanie: 7.100.000,00 zł

wymiana oświetlenia ulicznego na lEd
w traKcIE rEalIzacJI

Przebudowa drogi w Piastowie
w traKcIE rEalIzacJI

wartość: 732.835,23  zł 

wartość: 1.370.000,00 zł  |  dofinansowanie: 700.000,00 zł

Kamil dziewierz - wójt Gminy Jedlińsk 
Jedlińskie Stowarzyszenie hodowców Ptactwa ozdobnego i drobnego Inwentarza

zapraszają na otwarcie
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Komputery dla rodzin z dawnych PGr-ów
22 sierpnia 2022 r. w Jedlińsku zostały przekazane 

23 komputery, zakupione w ramach projektu „cy-
frowa Gmina”: Granty PPGr – wsparcie dzieci i wnuków 
byłych pracowników PGr w rozwoju cyfrowym.

Sprzęt został zakupiony dzięki 
dotacji z rządowego program, 
którego celem było wsparcie 
dzieci z rodzin popegeerow-
skich w zakresie dostępu do 
sprzętu komputerowego oraz 
dostępu do Internetu. Wyso-
kość dotacji wyniosła 57.500 
zł i pokryła ona całkowity koszt  

zakupu komputerów.
W uroczystości udział wzięli 

Kamil Dziewierz – wójt gminy, 
minister Marek Suski, Wojciech 
Skurkiewicz – wiceminister 
obrony narodowej, Łukasz Kurek 
– przewodniczący rady gminy 
oraz Lidia Żurowska – radna  
z Piastowa.

wymiana oświetlenia na lEd
trwa wymiana ponad 400 opraw oświetleniowych na 

lampy lEd, kabli zasilających, a także urządzeń steru-
jących oświetleniem, przy drodze wojewódzkiej nr 735 
(dawna droga krajowa nr 7).

Wymiana oświetlenia na 
ledowe spowoduje obniżenie 
kosztów energii elektrycznej 
o blisko 50%. Koszt inwestycji 
to ponad 800 tys. zł i będzie 

pokryty z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych

Planowany termin zakończe-
nia wymiany to koniec listopada 
2022 r.
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remont drogi w Piastowie
19 sierpnia 2022 r. w Jedlińsku odbyło się uroczyste 

podpisanie umowy na przebudowę drogi w Pia-
stowie o wartości 2 mln zł.

Inwestycja uzyskała dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych – edycja 
PGR w kwocie 700 tys. zł.

Umowa została podpisana 
przez Kamila Dziewierza – wójta 
gminy, przy kontrasygnacie Ilony 
Starzyńskiej – skarbnik gminy, w 
obecności Anny Kwiecień – poseł 
na Sejm RP, Artura Standowi-
cza – wicewojewody mazowiec-

kiego, Łukasza Kurka – przewod-
niczącego rady gminy oraz Lidii 
Żurowskiej – radnej z Piastowa. 
Ze strony wykonawcy – firmy 
BUDROMOST-Starachowice, 
umowę podpisał Paweł Pucułek 
– członek zarządu.

Zmodernizowany zostanie 
odcinek o długości 1,3 km od 
drogi powiatowej do granicy 
obrębu Piastów.

Klaster Energii

rekord Świata!

4 sierpnia 2022 r. Kamil dziewierz – wójt gminy Je-
dlińsk wziął udział w spotkaniu, na którym podpisał 

list intencyjny w sprawie powołania Klastra Energii Po-
wiatu radomskiego.

mariusz Stępień ze wsoli wraz z kolegami z  motopa-
ralotniowej Kadry Narodowej aeroklubu Polskiego 

dariuszem Brzostowiczem,  Krzysztofem romickim oraz 
wojciechem Strzyżakowskim poprawili rekord świata  
w locie symultanicznym lecąc non stop przez 9 godzin!

Waldemar Trelka – staro-
sta radomski wystąpił z ini-
cjatywą stworzenia Klastra 
Energii Powiatu Radomskiego. 
Ta innowacyjna formuła ma 
pozwolić na zbudowanie lokal-
nej społeczności energetycz-
nej i wykorzystanie potencjału 
Odnawialnych Źródeł Energii na 
terenie powiatu radomskiego. 
To pierwszy tego rodzaju pro-

jekt w regionie radomskim i 
weźmie w nim udział także  
Gmina Jedlińsk.

Pierwszy w regionie klaster 
energii ma zapewnić rozwój 
energetyki rozproszonej, pod-
nieść poziom lokalnego bez-
pieczeństwa energetycznego 
oraz łączyć i wykorzystywać 
miejscowe zasoby i potencjał 
energetyki krajowej.

Piloci osiągnęli odle-
głość 625 km lecąc na 
wysokości nawet 1600 
metrów. Dotychcza-
sowy rekord w locie 
ciągłym należał do Por-
tugalczyków i wynosił 
474 km.

Rekord został 
już zgłoszony do FAI (Mię-
dzynarodową Federacja Lot-
nicza) jako rekord świata,  
a procedura zatwierdzania 
potrwa kilka miesięcy.

Ale taki lot to nie tylko sami 
piloci. Olga i Andrzej to ludzie „na 
ziemi” bez których lot by się nie 

odbył,  Adam Paska - trener kadry 
narodowej, który wspierał chło-
paków od początku i pomagał  
w organizacji, Jacek Musiał - 
dyrektor Aeroklubu Jeleniogór-
skiego, z którego lotniska star-
towali oraz Dariusz Brzostowicz  
i Zbigniew Bujalski, którzy per-
fekcyjnie przygotowali sprzęt.
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awans nauczycieli

Podziękowanie dla dyrektorów

25 sierpnia 2022 r. Kamil dziewierz – wójt gminy 
wręczył akty mianowania nauczycielom szkół 

gminy Jedlińsk, którzy zdali egzaminy na stopień na-
uczyciela mianowanego.

12 października 2022 r. z okazji dnia Edukacji Naro-
dowej odbyło się spotkanie wójta gminy Kamila 

dziewierza z dyrektorami i nauczycielami szkół z terenu 
gminy Jedlińsk.

Aby uzyskać stopień nauczy-
ciela mianowanego nale-
żało zdać egzamin przed 
komisją, a wcześniej odbyć  
blisko 3-letni staż.

Po uroczystym wręczeniu 

aktów i złożeniu ślubowania wójt 
gminy pogratulował nauczycie-
lom uzyskania kolejnego stopnia 
awansu zawodowego, życząc 
dalszych sukcesów w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej.

Uczestniczącym w spotkaniu 
dyrektorom wójt podziękował 
za wkład pracy w kształcenie 
i wychowanie młodzieży oraz 
życzył zdrowia, pomyślności 
i dalszych sukcesów w pracy 
zawodowej.

Podczas spotkania zostały 
wręczone także Medale Komisji 
Edukacji Narodowej dla nauczy-
cieli za szczególne zasługi dla 

oświaty i wychowania.
W spotkaniu wzięli udział rów-

nież: Łukasz Kurek – przewod-
niczący Rady Gminy Jedlińsk, 
Andrzej Pawluczyk – sekretarz 
gminy, Ilona Starzyńska – skarb-
nik gminy, Adrian Barański – p.o. 
dyrektora delegatury Mazowiec-
kiego Kuratorium Oświaty oraz 
Mirosław Górka z NSZZ „Solidar-
ność” Ziemia Radomska.
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dzień Nauczyciela w zSP w Jedlińsku
13 października 2022 r. w zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Jedlińsku odbyła się 
akademia z okazji dnia Edukacji Narodowej.

W trakcie uroczystości ucznio-
wie przedstawili okoliczno-
ściowy program artystyczny 
i złożyli swoim nauczycielom 
najlepsze życzenia z okazji ich 
święta. 

Wśród gości biorących udział 
w akademii byli: Kamil Dzie-
wierz – wójt gminy Jedlińsk, 
Łukasz Kurek – przewodni-
czący rady gminy, Magdalena 
Kolasa – dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych w Jedlińsku, Sylwia 
Piotrowska – przewodnicząca 
rady rodziców oraz Arkadiusz 
Prorok – wiceprzewodniczący  
rady rodziców.
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65 lat oSP w wielogórze
Jubileusz 65-lecia obchodziła 25 września 2022 r. 

ochotnicza Straż Pożarna w wielogórze.

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą. Dalsza część 
obchodów odbyła się na placu 
przy strażnicy, gdzie wręczono 
odznaczenia i pamiątkowe sta-
tuetki. W okolicznościowych 
przemówieniach zaproszeni 
goście dziękowali druhom-stra-
żakom za ich trud wkładany  
w zapewnienie bezpieczeństwa.

W uroczystościach wzięli 
udział przedstawiciele jedno-
stek OSP z terenu gminy Jedlińsk 
wraz z pocztami sztandarowymi 
oraz m.in.: Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk, Elżbieta Zasada – 
dyrektor WFOŚiGW w Radomiu, 
Agnieszka Pasek – radna powiatu 

radomskiego, bryg. Łukasz Szy-
mański – zastępca komendanta 
miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Radomiu, Paweł 
Tuzinek – prezes oddziały powia-
towego ZOSP RP w Radomiu, 
radni gminy Jedlińsk: Barbara 
Kołodziejska i Janusz Mazu-
rek, Wiesław Wędzonka – radny  
miasta Radomia.
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dofinansowanie 
dla naszych oSP
cztery jednostki oSP z terenu gminy Jedlińsk: 

wielogóra, Jedlińsk, Bierwce, wsola uzyskały 
dofinansowanie z wfoŚiGw.

27 października 2022 r. wójt gminy Kamil 
dziewierz przekazał ochotniczej Straży Pożarnej  

w Jankowicach nowe mundury koszarowe.

Ochotnicze straże pożarne 
podpisały 25 października 
2022 r. w Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Radomiu umowy z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie na dofinansowa-
nie zakupu nowego sprzętu  
i wyposażenia oraz modernizację 
swoich siedzib.

Łączna kwota dofinansowa-
nia dla wszystkich jednostek  
to 105.000 zł

OSP otrzymała 13 kompletów 
ubrań koszarowych dla druhów
-strażaków. Koszt zakupu mun-
durów wyniósł ponad 8 tys. zł  
i został w całości sfinanso-
wany ze środków własnych 
Urzędu Gminy w Jedlińsku.

W przekazaniu, wzięli udział 
także: Jacek Wędzonka – pre-
zes zarządu oddziału gminnego 
ZOSP RP, Marcin Nowakowski – 
komendant oddziału gminnego 

ZOSP RP, Dominik Paluch – pre-
zes OSP Jankowice, Marek Dudzik 
– naczelnik oraz członkowie OSP.

Podczas spotkania wójt pogra-
tulował także druhom z Janko-
wic pozyskania dofinansowania 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie dofi-
nansowania w kwocie 30 tys. zł 
na wymianę bramy garażowej  
w strażnicy OSP.

Nowe mundury 
dla oSP Jankowice

Święto latawca
w Piastowie
1 października na terenie lotniska Piastów odbyły 

się zawody latawcowe o puchar wójta Gminy 
Jedlińsk Kamila dziewierza.

W ramach święta latawca, 
zorganizowanego przez Aero-
klub Radomski, odbyły się 
warsztaty budowania lataw-
ców dla dzieci. Można było rów-
nież porozmawiać z pilotami 

(m.in. Dariusz Mazur – mistrz 
świata w akrobacji samoloto-
wej) oraz obejrzeć bazowane 
na lotnisku samoloty i szy-
bowce, niektóre z nich także  
w powietrzu.
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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 podjęła 
uchwały w sprawie:

9 sierpnia:
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2022–2027
• wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na rok 2022
• zmiany Uchwały Nr XL/8/2019 
Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 
lutego 2018 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązko-

wego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych nauczy-
cielom zajmującym stanowiska 
kierownicze w szkołach oraz 
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektó-
rych nauczycieli w szkołach 
prowadzonych przez Gminę 
Jedlińsk
• określenia średniej ceny jed-
nostki paliwa w gminie Jedlińsk 
na rok szkolny 2022/2023
• zmiany programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt

22 września:
• Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej na lata 2022–2027
• wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2022 rok
27 października:
• miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ul. War-
szawska na terenie miejscowości 
Jedlińsk
• zmiany uchwały Nr XIX/27/2016 
Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 
maja 2016 r. w sprawie przyję-
cia Regulaminu określającego 
wysokości i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę̨ lat, moty-

wacyjnego, funkcyjnego oraz nie-
których innych składników wyna-
grodzenia
• określenia wysokości stawek 
podatku od środków transporto-
wych
• obniżenia średniej ceny skupu 
żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego na rok 2023
• określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na rok 
2023
• Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Jedlińsk na lata 2022–
2027
• wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na rok 2022

łukasz Kurek
 Przewodniczący 

rady Gminy

dotacje dla Kół Gospodyń wiejskich
osiem kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Jedlińsk 

otrzymało dotacje w ramach projektu „wsparcie rozwo-
ju gospodyń aktywnych społecznie”.

Dofinansowanie w wyso-
kości do 7 tys. zł 
zostało przyznane 
przez Urząd 
Marsza łkowski 
W o j e w ó d z t w a 
M a z o w i e c k i e g o 
następującym kołom: 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Jedlińskie Raczki, Koło Gospo-
dyń Wiejskich na rzecz Promo-
cji i Rozwoju Gminy Jedlińsk, 
Koło Gospodyń Wiejskich „Cicha 
Woda” z Jedlanki, Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Ludwikowie, 
Koło Gospodyń Wiejskich Wielo-

góra, Koło Gospodyń Wiejskich 
Płasków „Płaskowskie Raki”, 

Stowarzyszenie Rozwoju, 
Promocji wsi Wsola i oko-
lic „Bądźmy Razem” oraz 
Stowarzyszenie Społeczno

-Kulturalne RAK.
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w Publicznej Szkole Podstawowej im. henryka 
Sienkiewicza w Bierwcach 13 października 
obchodzony był dzień Edukacji Narodowej.

1 września w zespole Szkolno-Przedszkolnym 
odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 

2022/2023, połączona z poświęceniem nowego  
autokaru szkolnego do przewozu dzieci.

dzień Edukacji Narodowej w Bierwcach

Podczas uroczystości pierw-
szoklasiści złożyli ślubowanie, 
a dyrektor szkoły Katarzyna 
Delega pasowała ich na uczniów.

W akademii uczestniczyli 
m.in.: Kamil Dziewierz – wójt 

gminy Jedlińsk, Łukasz Kurek 
– przewodniczący rady gminy, 
radna z Bierwiec Ewa Ofiara 
oraz Magdalena Kolasa – dyrek-
tor Centrum Usług Wspólnych  
w Jedlińsku.

Od tego roku stanowisko 
dyrektora objął Jacek Tuzi-
nek, któremu akt powie-
rzenia stanowiska wręczył 

Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk, tym samym dzięku-
jąc dotychczasowej dyrektor  
Elżbiecie Relidze.

uroczyste przekazanie autobusu szkolnego
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Z okazji „Narodowego Czy-
tania” Prezydent RP Andrzej 
Duda tradycyjnie skierował 
przesłanie, zachęcające do 
współtworzenia akcji.

Na lekturę 11. edycji 
„Narodowego Czytania 
2022” – w Roku Roman-
tyzmu Polskiego wybrano 
„Ballady i romanse”  
Adama Mickiewicza.

Ten przełomowy zbiór 
poezji wydany w 1822 roku 
zapoczątkował w Polsce 
romantyzm.

Społeczność naszej gminy 
przyłączyła się do tego 
czytelniczego wydarzenia  
dziesiąty raz.

Spośród wybranych utwo-
rów można było usłyszeć 
fragmenty ballad: „Lilije”, 
„Romantyczność”, „Świte-
zianka”, „Rybka”, „Powrót 
taty”. Wszyscy uczestnicy 
tegorocznej edycji mieli moż-
liwość otrzymania okolicz-
nościowej pieczęci przesła-
nej z Kancelarii Prezydenta 
RP. Młodzież szkolna otrzy-
mała egzemplarz „Ballad i 
romansów” oraz okoliczno-
ściowy dyplom uczestnictwa  
w „Narodowym Czytaniu”.

Serdeczne podziękowa-
nia dla wszystkich osób, 
które wzięły udział w 
naszym gminnym „Narodo-

wym Czytaniu”. Dziękujemy, 
że byli z nami: Teodozja 
Bień – wiceprzewodnicząca 
rady powiatu radomskiego, 
Alicja Majcher – dyrektor 
Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Jedlińsku, Henryk 
Krzak, seniorzy, młodzież 
szkół gminy Jedlińsk, czy-
telnicy i sympatycy Gminnej  

Biblioteki Publicznej 
 w Jedlińsku.

Zapraszamy za rok na 
kolejną edycję „Narodowego 
Czytania”.

Lekturą „Narodowego 
Czytania 2023” roku będzie 
„Nad Niemnem” Elizy 
Orzeszkowej.

Bożena Starzyńska

  warto przeczytać!
„Siedem sióstr” – lucinda riley
Książki, które opowiadają o człowieczeństwie i wszystkim, co się z nim wiąże. Każda z powieści z serii 
„Siedem sióstr” składa się na nastrojową i pełną magii sagę rodzinną. To książki obyczajowe z wyraźnie 
nakreślonym tłem historycznym.

„dieta Keto. trzydziestodniowy plan” – Josh axe
Publikacja zawiera fizjologiczne mechanizmy diety ketogenicznej, zasady jej stosowania, mądre suplementowa-
nie diety keto, a także proste i sprawdzone przepisy oraz spis najlepszych produktów.

„Jeszcze się kiedyś spotkamy” – magdalena witkiewicz
Wzruszająca opowieść o różnych obliczach miłości wykradzionych wojnie, życiowych wyborach i rodzin-
nych tajemnicach, które wpływają na nas bardziej niż myślimy. Bo to, kim jesteśmy nie zależy wyłącznie 
od naszych genów, czy wychowania, ale również od przeżyć naszych przodków.

„zbójeckie historie” – wojciech letki
W tej książce nic nie jest takie jak w innych bajkach. Nie brakuje w niej jednak zbójców, królów, armat, pięk-
nych, choć nieszczęśliwych panien, a przede wszystkim nie brakuje wartkiej akcji i doskonałego humoru. 

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

Narodowe czytanie 2022
w poniedziałek 5 września pieśnią pt. „orzeł Biały” 

rozpoczęliśmy 11. edycję „Narodowego czytania”, 
któremu jak co roku patronuje Para Prezydencka.
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Galeria na płocie

Noc Bibliotek 2022

Książki w języku ukraińskim
w bibliotece w Jedlińsku

Przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlińsku poja-
wiła się nowa wystawa z cyklu „Ikony wolności”.

Ekspozycja tym razem 
przedstawia życiorys Józefa 
Piłsudskiego, który uzna-
wany jest za architekta nie-
podległości i za jedną z naj-
wybitniejszych postaci w 

historii kraju.
Opiekunem galerii jest 

Powiatowy Instytut Kul-
tury oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna w Jedlińsku.

Zapraszamy!

tegoroczna VIII edycja Nocy Bibliotek odbywała się 
pod hasłem „to się musi powieść”.

Na tę noc zostało przygoto-
wane kilka atrakcji dla najmłod-
szych czytelników, jak i doro-
słych. Od godziny 16:00 groma-
dziły się dzieci na zabawy czy-
telnicze i konkursy wraz z nagro-
dami. Po czym nastąpiła krótka 
przerwa na poczęstunek, by 
móc rozpocząć ucztę teatralną. 
O godzinie 17:00 na dzieci cze-
kali aktorzy ze Stowarzyszenia 
Teatru Resursa z repertuarem pt. 
„Dobranocki Pana Jana”.

O godzinie 18:30 odbył się 
koncert jazzowy w wykona-
niu duetu JAZZ in DUO, gdzie 
mogliśmy wysłuchać klasyków 
jazzowych wyśpiewanych przez 
Magdę Bukę Bodułę przy akom-
paniamencie Bartka Czubaka. 
Muzyka była idealnym zakończe-
niem tego wieczoru.

Bardzo dziękujemy Powia-
towemu Instytutowi Kultury  
w Iłży za zorganizowanie tego-
rocznej Nocy Bibliotek i mocy 
atrakcji, które zostały przygoto-
wane dla czytelników Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Jedlińsku 
oraz Marianowi Wikło – radnemu 

Powiatu Radomskiego za przy-
bycie na naszą Noc Bibliotek.

Zapraszamy za rok!
Zdjęcia z wydarzenia na stro-

nie biblioteki.

Edyta Biernacka-warchoł

Informujemy, że Gmin-
na Biblioteka Publiczna 

w Jedlińsku posiada w 
swoich zbiorach książki 
w języku ukraińskim dla 

dzieci i dorosłych czytel-
ników oraz klawiaturę z 
czcionką ukraińską.

Chętnych, którzy chcie-
liby skorzystać ze zbio-

rów oraz klawiatury 
zapraszamy do biblioteki. 
Książki można już wypoży-
czać! Zapraszamy!
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akcja lato 
w trakcie trwania wakacji w Gminnym centrum 

Kultury i Kultury fizycznej w Jedlińsku oraz 
w świetlicach terenowych prowadzona była akcja 
lato 2022.  Każda z placówek zapewniła dzieciom  
i młodzieży wiele atrakcji. 

Największym zainteresowa-
niem cieszyły się zajęcia kuli-
narne, podczas których wypie-
kane były m.in. gofry, ciasteczka, 
pizza.  Prowadzone były również 
zajęcia plastyczne, manualne i 
techniczne, np. malowanie na 
szkle, na folii i szarym papierze, 
widoczki z plasteliny oraz z filcu, 
ozdabianie butelek sznurkiem.

W niektórych świetlicach 
realizowane były także zajęcia 
z recyklingu, podczas, których 
powstały przedmioty użytkowe, 
np. przybornik na biurko oraz 
zakładki do książek.

Dzieci uczęszczające na zaję-
cia do GCKIKF w Jedlińsku, dużo 
czasu spędzały na świeżym 
powietrzu, podczas prowa-
dzonych zajęć ruchowych na 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. W 
świetlicach natomiast, organi-
zowane były piesze wycieczki 
do lasu, liczne gry i zabawy na 
boiskach i placach zabaw. 

W przypadku niekorzystnej 
pogody, dużym zaintereso-
waniem cieszyły się wszel-
kiego  rodzaju planszowe 

gry edukacyjne, krzyżówki,  
łamigłówki i rebusy.  

Pracownicy poszczególnych 
Świetlic przeprowadzili także  
pogadanki na temat bezpieczeń-
stwa. Szczególny nacisk został 
położony na kwestie związane 
z bezpieczeństwem na drodze,  
ze złym wpływem  używek na 
człowieka, a także bezpieczeń-
stwem w sieci. Podczas poga-
danek dotknięto także zagad-
nień  dotyczących zakazu kąpieli  
w miejscach, które nie są prze-
znaczone do tego celu.

W czasie letniego wypo-
czynku GCKiKF zorganizowało 
3 wyjazdy skierowane do dzieci 
i młodzieży. W każdym z nich 
wzięło udział około 50 osób.  
W bieżącym roku dzieci miały 
okazję odwiedzić Park Rozrywki 
Mandoria, Orientarium w Łodzi 
oraz  Farmę Iluzji , gdzie spędziły 
niezapomniane chwile.  

Na naszą propozycję wspól-
nego spędzania  wakacyjnego 
czasu, odpowiedziało łącznie 
około 150 osób. 

anna malinowska
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28 sierpnia, odbyło się 
w Jedlińsku Święto 

Plonów połączone z XVI 
turniejem Sołectw, któ-
rego organizatorami byli: 
wójt Gminy, rada Gminy 
Jedlińsk i Gminne centrum 
Kultury i Kultury fizycznej  
w Jedlińsku. 

Uroczystość rozpoczęła się od 
Mszy Świętej dziękczynnej, która 
została odprawiona w kościele 
parafialnym w Jedlińsku. Dalsza 
część wydarzenia kontynuowana 
była na terenie Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, gdzie korowód dożyn-
kowy przemaszerował z kościoła, 
w asyście Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Gminy Jedlińsk. Następnie 
miały miejsce przemówienia oko-
licznościowe przybyłych gości, 
m.in.   Poseł na Sejm Anny Kwie-
cień oraz Europosła Zbigniewa 
Kuźmiuka. Zostały również 
odczytane listy od Posła na Sejm 
Andrzeja Kosztowniaka, I Wice-
wojewody Mazowieckiego Syl-
westra Dąbrowskiego, Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika oraz Wicemar-
szałka Województwa Mazowiec-
kiego Rafała Rajkowskiego. Wśród 
uczestników wydarzenia byli 
również Sekretarz Gminy Jedlińsk 
Andrzej Pawluczyk, kierownik 
Biura Powiatowego ARiMR w 
Radomiu Agnieszka Pasek, dyrek-
tor WFOŚiGW w Radomiu Elżbieta 
Zasada, prezes Stowarzyszenia 
LGD Razem dla Radomki Cezary 
Nowek,  radni powiatowi  i radni 
gminni, księża z parafii z terenu 
gminy Jedlińsk, a także dyrektorzy 
szkół i kierownicy jednostek orga-
nizacyjnych gminy. 

Starostowie dożynek – Emilia 
Popiel z Nart i Marcin Śmielak z 
Nowych Zawad przekazali na ręce 
Wójta Gminy Kamila Dziewierza 
i Przewodniczącego Rady Gminy 
Jedlińsk Łukasza Kurka tradycyjny 
chleb dożynkowy, który następnie 
został przez nich symbolicznie 
podzielony pomiędzy uczestników 
dożynek. Jednocześnie podzię-
kowali oni rolnikom za ich ciężką 
pracę na roli oraz życzyli,  aby 
nigdy nikomu nie zabrakło chleba, 
który jest symbolem pożywienia, 
pomyślności i dostatku, a szacu-
nek dla niego jest częścią naszego 
dziedzictwa kulturowego. 

W trakcie trwania Święta Plo-
nów zostały również rozstrzy-
gnięte konkursy na najładniejszy 
wieniec dożynkowy i najładniej-
sze stoisko promocyjne sołec-
twa. Komisja w składzie: Bożena 
Cieślak- wieloletni nauczyciel 
Plastyki, Anna Malinowska – pra-
cownik GCKiKF oraz Aleksan-
dra Pysiak- Sułecka – pracownik 
Urzędu Gminy, dokonała oceny 

wieńców dożynkowych, biorąc 
pod uwagę w szczególności, 
wartości artystyczne związane z 
kulturą wykonania wieńca, zacho-
wanie elementów tradycyjnych 
oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Komisja postanowiła przyznać I 
miejsce i nagrodę finansową w 
wysokości 900 zł dla wieńca  z 
Ludwikowa, II miejsce i nagrodę 
w wysokości 750 zł dla wieńca z 
sołectwa Narty- Gryzów,  a III miej-
sce i nagrodę w wysokości 650 zł 
dla wieńca z Kruszyny. Pozostałe 
miejscowości za wykonanie wień-
ców otrzymały IV miejsca i nagrody 
w wysokości 500 zł,  a były to: Pła-
sków, Jedlińsk, Obózek - Godzisz,  
Piaseczno i Owadów. 

Stoiska promocyjne sołectw 
zostały ocenione przez komisję w 
składzie: Agnieszka Gryzek- dyrek-
tor GCKiKF, Lidia Wajs – doradca 
MODR w Radomiu  i Agnieszka 
Pasek kierownik  Biura Powiato-
wego ARiMR w Radomiu. 

Komisja podczas oceny sto-
isk wzięła pod uwagę pomy-
słowość wykonania, estetykę  
i różnorodność zastosowanych 
elementów.  Pierwsze miejsce w 
tym konkursie zdobyło sołectwo 
Gutów –Bród, które otrzymało 
nagrodę w wysokości 1 000 zł, 
pozostałe sołectwa, tj. Ludwików, 
Płasków, Jedlińsk, Kruszyna, Pia-
stów, Nowe Zawady zajęły rów-
norzędne II miejsca otrzymując 
nagrody finansowe w wysokości 
900 zł. Na stoiskach, które ozdo-

bione zostały pomysłowymi deko-
racjami z kompozycji roślinnych, 
prezentowane były regionalne 
potrawy, których można było 
posmakować. 

Po rozstrzygnięciu konkursów 
przeprowadzony został XVI Turniej 
Sołectw, do którego przystąpiło 7 
miejscowości, rywalizujących ze 
sobą w następujących konkuren-
cjach: sztafeta sprawnościowa, 
bieg w nartach, rzut podkową 
do celu, przenoszenie partnera, 
toczenie beli siana, slalom z kapu-
stą oraz rzuty hula-hop. I miejsce 
w turnieju wywalczyło sołectwo 
Ludwików , które zdobyło nagrodę 
finansową w wysokości 800 zł, II 
miejsce zajęło sołectwo Gutów- 
Bród i zdobyło nagrodę w wyso-
kości 700 zł,  III miejsce Sołectwo 
Jedlińsk, które zdobyło nagrodę 
w wysokości 600 zł,  IV miejsce 
Sołectwo Kruszyna, które otrzy-
mało nagrodę w wysokości 500 

zł, V miejsce Sołectwo Piastów   
i nagrodę w wysokości 450 zł,  VI 
miejsce Sołectwo Nowe Zawady 
i nagrodę 450 zł,  a VII miejsce 
sołectwo Płasków i nagrodę  w 
wysokości 450 zł.  

Podczas Święta Plonów 9 rolni-
kom z terenu gminy Jedlińsk wrę-
czone zostały Odznaki honorowe 
„Zasłużony dla Rolnictwa” czyli 
odznaczenie resortowe nadawane 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Nagroda ta, przyznawana jest 
za osiągnięcia w dziedzinie rol-
nictwa i rozwoju wsi, wdrażanie 
nowoczesnych metod upraw oraz 
wzorowe prowadzenie gospodar-
stwa rolnego. W bieżącym roku 
odznaczenia otrzymali Popiel 
Emilia, Śmielak Marcin, Rędzia 
Dorota, Michalski Jacek, Kucharczyk 
Artur, Kucharczyk Piotr, Rędzia 
Sławomir Tomasz, Artur Sobień,  
Michał Gruszka. 

Wszystkie Sołectwa, a także 
zespoły śpiewacze, które wzięły 
udział w Święcie Plonów otrzymały 
finansowe nagrody specjalne, przy-
znane przez Wójta Gminy Jedlińsk  
Kamila Dziewierza. 

W trakcie trwania wydarzenia 
zaprezentowany został bogaty 
program artystyczny. Zgroma-
dzona publiczność mogła obejrzeć 
występy zespołów ludowych, dzia-
łających na terenie naszej gminy. 
Wystąpiły następujące formacje: 
Czerwona Jarzębina, Bierwiecka 
Biesiada, Ludwiczanki, Wólczanki, 
Czerwone Korale oraz kapela 
Wacława Imiołka. 

Miał miejsce także występ 
zespołu muzycznego BENE, w któ-
rego wykonaniu publiczność mogła 
usłyszeć znane i lubiane przeboje. 

Gwiazdą wieczoru był natomiast 
Norbi z zespołem. Przedsięwzięcie 
zakończyło się w godzinach wie-
czornych zabawą z formacją  Zybi-
Show & Peter Accordion.

Ponadto uczestnicy wydarze-
nia mogli odwiedzić stoiska, które 
były prezentowane przez nastę-
pujące instytucje: KRUS, Poczta 
Polska, ARiMR, MODR oddział 
Radom i Samodzielny Publiczny 
Ośrodek Zdrowia w Jedlińsku.  Na 
stoiskach tych, ludzie  mogli sko-
rzystać z wielu fachowych porad.

Wydarzenie zostało uświet-
nione przez Związek Hodowców 
Gołębi a także Stowarzysze-
nie Hodowców Gołębi, Ptactwa 
Ozdobnego i Królików Rasowych. 

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim sołectwom, które wspólnie 
świętowały zakończenie żniw  
a także sponsorom tegorocznego 
Święta Plonów: firmie Kratki 
Marek Bal i Kratki Energy, Piekarni 
Expuch,  P.P.H.U Elzmar Marek 
Marszałek oraz F.H.U ATP Tomasz 
Plewiński. 

anna malinowska 

Święto Plonów Gminy Jedlińsk
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24 września 2022 r. Gmina Jedlińsk była gospodarzem 
kolejnego etapu wojewódzkiego VII edycji konkursu 

kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich „Bitwa regionów”, 
którego organizatorem jest ministerstwo rolnictwa i rozwoju 
wsi oraz Krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa we współpracy 
z agencją restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, Kasą 
rolniczego ubezpieczenia Społecznego.

Celem konkursu, w którym na tym 
etapie brało udział prawie 40 kół 
gospodyń i stowarzyszeń z powiatu 
radomskiego i powiatu przysuskiego, 
jest promowanie regionalnych potraw 
oraz produktów rolnych i żywno-
ściowych, a także wspieranie kół 
gospodyń wiejskich i aktywizacja 
społeczności lokalnych. Zadaniem 
każdego uczestnika konkursu było 
przygotowanie tradycyjnej potrawy 
regionalnej charakterystycznej 
dla regionu działania, która wywo-
dzi się z tradycji i kultywowanych  
w danym regionie zwyczajów.

Zwycięzcą konkursu zostało 
koło „Nie ma lipy” z Gzowic, 
które weźmie udział w etapie  
ogólnopolskim konkursu.

Poza konkursem kulinarnym odbyły 
się także występy artystyczne zespo-
łów ludowych i kół gospodyń, pokaz 
zumby oraz występ zespołu Play-
boys. Ponadto swoje stoiska wysta-
wiły KOWR, KRUS, ARiMR, WFOŚiGW.

Na festynie, gościła także delega-
cja ambasadorów z 16-stu państw 
świata, którzy tego dnia składali 
wizytę w Radomiu i powiecie radom-
skim, a także senator Stanisław 
Karczewski, posłowie: Marek Suski  
i Anna Kwiecień, europoseł Zbigniew 
Kuźmiuk, Waldemar Trelka - staro-
sta radomski, którzy wraz z wójtem 
gminy Jedlińsk Kamilem Dziewierzem  
byli gospodarzami imprezy. 

Gwiazdą wieczoru był zespół 
PLAYBOYS.

•  Bitwa Regionów •  Bitwa Regionów • Bitwa Regionów •
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razem ekologicznie, zdrowo i na sportowo 
Grupa nieformalna w składzie : urszula Potera, anna malinowska i Beata zegarek oraz Stowarzyszenie Społecz-

no- Kulturalne „raK”  byli realizatorami projektu pod nazwą: razem –ekologicznie, zdrowo i na sportowo, który 
uzyskał dofinansowanie ze środków funduszu Inicjatyw obywatelskich NowEfIo oraz budżetu Samorządu woje-
wództwa mazowieckiego w ramach programu „mazowsze lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa  
i my, Stowarzyszenie BorIS, Stowarzyszenie SoKIal oraz fundację fundusz współpracy.

Celem projektu było kształto-
wanie w ludziach poczucia odpo-
wiedzialności za otaczające nas 
środowisko, uwrażliwienie ludzi 
na piękno przyrody i uzmysłowie-
nie im, iż sami mogą przyczynić się 
do zmniejszenia jego dewastacji. 
Działania projektowe zachęciły 
ludzi do prowadzenia zdrowego 
stylu życia poprzez uprawianie 
sportu, zdrowe odżywianie i się-
ganie po zioła w leczeniu róż-
nych schorzeń. Projekt miał także 
na celu aktywizację i integrację 
mieszkańców gminy oraz integra-
cję środowiska lokalnego z obywa-
telami Ukrainy, którzy w wyniku 
działań wojennych przebywają na 
naszym terenie. 

Działania projektowe rozpoczę-
liśmy od ogłoszenia konkursu, pt. 
Eko Postanowienia, który skie-
rowany został do dzieci. Celem 
konkursu było zainteresowanie 
ich ekologią i ochroną środowiska, 
propagowanie ekologicznego stylu 
życia, rozwijanie umiejętności 
plastycznych oraz kreatywności.  
Uczestnicy konkursu przedstawili 
na rysunkach swoje postanowie-
nia na rzecz ochrony środowiska. 

Kolejnym działaniem projekto-
wym był wyjazd do lasu oraz rajd 
rowerowy. Celem rajdu była popu-
laryzacja turystyki rowerowej jako 
aktywnej formy wypoczynku i 
ukazanie walorów krajobrazowych 
gminy Jedlińsk.  Uczestnicy odwie-
dzili urokliwe zakątki, co pozwoliło 
im bliżej poznać małą ojczyznę. 
Droga wiodła przez  miejscowości 
położone w północno-wschod-
niej części gminy, a także przez 
pola i las.  W trakcie tego wyjazdu 
uczestnicy wzięli udział w poga-
dance, której celem było uzmy-
słowienie im,  jak wiele korzyści 
można czerpać z lasu. Uczestnicy 
zostali zachęceni do częstych 
wizyt w lesie a także pouczeni o 
zasadach zachowania w nim.  

W ramach projektu odbyły się 
także warsztaty kulinarne służące 
wzajemnemu poznawaniu kuchni 
polskiej i ukraińskiej, co umożli-
wiło wzajemne poznanie małego 

wycinka kultur poszczególnych 
krajów. Jedzenie jest bowiem 
w każdej kulturze ważnym ele-
mentem budowania tożsamości 
i poczucia przynależności.  Nasi 
mieszkańcy nauczyli się wykony-
wania potraw charakterystycznych 
dla Ukrainy, takich jak np. pielmieni, 
a Ukraińcy poznali potrawy kuchni 
polskiej, np. chleb na zakwasie. 

Podsumowaniem działań pro-
jektowych było spotkanie integra-
cyjne na OSIR w Jedlińsku,  któ-
rego celem było zachęcenie ludzi 
do aktywnego spędzania czasu 
wolnego na świeżym powietrzu. 
Wydarzenie służyło także pod-
sumowaniu dotychczasowych 
działań i wypracowaniu nowych 
pomysłów na realizowanie kolej-
nych przedsięwzięć. Był to czas 
na wspólne rozmowy i wymianę 
doświadczeń. W trakcie wydarze-
nia rozstrzygnięty został konkurs 
plastyczny na Eko Postanowie-
nia. Autorzy najciekawszych prac 
otrzymali nagrody z rąk Wójta 
Gminy Kamila Dziewierza, Prze-
wodniczącego Rady Gminy Łuka-
sza Kurka, Radnej Gminy Patrycji 
Bartuli – Jakubowskiej,  Prezes 
Stowarzyszenia Społeczno- Kul-
turalnego RAK  Elżbiety Łobody i 
Wiceprezes stowarzyszenia RAK, 
Agnieszki Gryzek. Ponadto pod-
czas spotkania przeprowadzono 
szereg animacji dla dzieci i mło-
dzieży. Zaprezentowane zostało 
także interaktywne przedstawie-
nie o tematyce ekologicznej, pt. 
Śmieciaki ratują świat,  którego 
zadaniem było rozbudzenie w 
uczestnikach troski o ochronę 
przyrody. Oprócz tego, młodsi 
uczestnicy budowali namioty Tipi, 
słuchali strasznych opowieści pre-
zentowanych przez opowiadacza,  
a także wzięli udział w pogadance,  
podczas której dowiedzieli się jak 
spakować plecak i co najbardziej 
przydatnego zabrać na wycieczkę 
jednodniową, dwudniową i dłuższy 
wyjazd. 

Partnerami w projekcie była 
Gmina Jedlińsk, Gminne Cen-
trum Kultury i Kultury Fizycznej  

w Jedlińsku oraz Stowarzyszenie 
Anima Loci.   

Dziękujemy  mieszkańcom,  a 
także ludziom z Ukrainy, którzy 

czasowo przebywają na terenie 
naszej gminy  za udział w  działa-
niach projektowych.  

anna malinowska
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Kolejne pieniądze dla stowarzyszenia raK

letnie pikniki z KGw na rzecz Promocji i rozwoju Gminy Jedlińsk

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasze Sto-
warzyszenie Społeczno – Kulturalne ,,rak” uzyskało 

kolejne dofinansowania, które pozwolą nam na realiza-
cję projektów na rzecz lokalnego środowiska. 

letnia słoneczna pogoda to idealne warunki na organiza-
cję imprez plenerowych. dlatego w te wakacje na tere-

nie gminy Jedlińsk miał miejsce plenerowy zawrót głowy. 

14 września 2022 roku w 
Delegaturze Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowiec-
kiego w Radomiu w obecności 
wicemarszałka p. Rafała Rajkow-
skiego podpisaliśmy umowę na 
realizację zadania publicznego 
pn. Działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych. Środki w wysokości 
7000 zł zostaną przeznaczone 
na zakup dwóch namiotów 
wystawienniczych, co pozwoli 
nam rozwinąć działalność  
o kolejne ciekawe pomysły  reali-
zowane na rzecz  mieszkańców.

Natomiast w miesiącach w 
listopad – styczeń będzie realizo-

wany projekt pn. ,,Bliżej Kultury”. 
Na realizację działań pozyskali-
śmy kwotę 17.400,00 z fundacji 
PZU. W ramach projektu odbędą 
się warsztaty: teatralne, pla-
styczne z wykonywania kukie-
łek, wokalne, muzyczne. Udział 
w projekcie pozwoli  uczest-
nikom na rozwój kompetencji  
kulturowych, a także na rozwój 
pasji i zainteresowań. Wszystko 
to  zostanie  dopełnione cieka-
wymi wyjazdami do takich insty-
tucji kultury jak: teatr muzyczny 
ROMA, Państwowy Zespół Pie-
śni i Tańca ,, Mazowsze” oraz do 
teatru lalki i aktora Kubuś w Kiel-
cach na spektakle. Zapraszamy 

do udziału dzieci i młodzież z 
klas I-V, ilość miejsc ograniczona. 
Szczegóły niebawem na plaka-
tach. Podziękowania kierujemy 

do p. Ani  Malinowskie za zaan-
gażowanie przy pisaniu projektu.

 agnieszka  Gryzek 

Odbyło się bowiem siedem 
pikników, które w partnerstwie 
zorganizowało Koło Gospodyń 
Wiejskich na Rzecz Promocji 
i Rozwoju Gminy Jedlińsk. Odbyły 
się  one w placówkach Gmin-
nego Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku. Były to 
niewątpliwie wspaniałe mię-
dzypokoleniowe spotkania, 
których celem była integracja i 
wymiana doświadczeń. Podczas 
pikników każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Najwięcej atrakcji 
przygotowano dla dzieci. Były 
ciekawe konkurencje sprawno-
ściowe jak np.: tańczące hula
-hop. Nie zabrakło też konkur-
sów dla młodzieży i dorosłych, 
które przyniosły wiele śmiechu 
i radości np. bieg w workach. 
Odbyły się też warsztaty kuli-
narne podczas, których powsta-
wały potrawy tradycyjne (pie-
rogi, ciasto drożdżowe), ale i te 
bardziej współczesne (hot dogi, 
pierożki z ciasta francuskiego,  

pizzerinki). Kluczowym momen-
tem tych pikników było albo 
wspólne ognisko, gdzie  każdy 
mógł upiec kiełbaskę, pośpiewać 
lub pobawić się w dawne zabawy 
takie jak „mam chusteczkę hafto-
waną” czy „stary niedźwiedź 
mocno śpi” lub też potańczyć. 
Na piknikach  bowiem gościliśmy 
zespoły śpiewacze: Czerwone 
Korale, Wólczanki czy Czerwoną 
Jarzębinę. Podsumowując dzia-
łania można powiedzieć, iż było 
wesoło energetycznie, w duchu 
tradycji, gdzie mogliśmy wspól-
nie z mieszkańcami, którzy przy-
byli na pikniki rozwijać kulturę 
ludową, a w  szczególności tą 
lokalną. Działania te mogły zostać 
zrealizowane dzięki wsparciu 
finansowemu z budżetu krajo-
wego, które nasze Koło Gospo-
dyń przeznaczyło na działal-
ność społeczno-wychowawczą  
i oświatowo-kulturalną w gminie.  

agnieszka  Gryzek
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Uczestnicy wzięli udział w 
konkursie plastycznym, gdzie 
mieli do wyboru kilka tematów: 
,,Przyczyny zanieczyszczenia 
powietrza”, ,,Skutki zanieczysz-
czeń powietrza” .,,Sposoby 
przeciwdziałania zanieczyszcze-
niom powietrza”, ,,Ekologiczny 
transport”; Wzięli również udział 
w konkursie wiedzy wzorowa-
nym na jednym z popularnych 
teleturniejów-jeden z siedmiu. 
Oczywiście tematem teletur-
nieju była ekologia związana z 
ochroną powietrza; następnie 
odbył się konkurs na rymowankę 
lub wierszyk dotyczący - ochrony 

przed hałasem; Działania pro-
jektowe zakończyła pogadanką 
dotycząca ochrony powietrza ze 
szczególnym zwróceniem uwagi 
na problem wypalania traw i 
prawidłowego palenia w piecu, 
którą poprowadził strażak z 
Państwowej Straży Pożarnej. Za 
wszystkie te zmagania uczest-
nicy otrzymali bardzo atrakcyjne 
nagrody, które wręczyli: p. Kamil 
Dziewierz wójt gminy Jedlińsk, 
p. Łukasz Ķurek przewodniczący 
Rady Gminy Jedlińsk wraz radną 
p. Patrycją Bartulą -Jakubowską 
oraz  p. Cezary Nowek prezes 
LGD. Nagrody we wszystkich 

działaniach projektowych były 
bardzo atrakcyjne, a to  za sprawą 
pozyskanego dofinansowania na 
realizacje projektu przez LGD ,, 
Razem dla Radomki ze środków 
z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego,  na realizację zada-
nia publicznego pn. „Oddech 
dla Doliny Radomki” Działania 
projektowe zakończył wspólny 
poczęstunek. Bardzo dziękujemy 
p. prezesowi Cezaremu Nowkowi 
i pracownikom LGD ,,Razem Dla 
Radomki ", a w szczególności p. 
Małgorzacie Koperskiej za wybra-
nie naszej gminy na realizację 
tych jakże arcyważnych dzia-
łań budujących i kształtujących 
naszą świadomość ekologiczną 
od najmłodszych lat. Projekt miał 
też  za zadanie uświadomić nam  
jak ważne jest dla naszej jakości  
życia czyste powietrze. W tym 
kierunku powinniśmy wszyscy 

wspólnie współpracować i mini-
malizować zagrożenia dla zdro-
wia ludzi i środowiska i dlatego 
ciągle powinniśmy się edukować  
z eko postaw.  Dziękujemy za  
udział w pikniku  i życzymy suk-
cesów  w eko postanowieniach. 

 agnieszka  Gryzek

Eko piknik z lGd razem dla radomki 
Przedostatni dzień wakacji upłynął mieszkańcom  na-

szej gminy wśród licznych atrakcji, a to za sprawą 
Eko  pikniku  „chrońmy powietrze”, który był realizowa-
ny przez lokalną Grupę działania ,,razem dla radomki" 
w partnerstwie z Gminnym centrum Kultury i Kultury 
fizycznej w Jedlińsku. 

,,dla doBra wSPólNEGo…”
Szanowni mieszkańcy,
Zwracamy się do Państwa  z serdeczną prośbą o wsparcie  dla 

Dziecięco- Młodzieżowej Orkiestry Dętej gminy Jedlińsk. 
Została  bowiem założona na portalu  MSWiA zbiórka 

publiczna  nr 2022/3308/KS, na zakup instrumentów   
i strojów dla  Dziecięco - Młodzieżowej Orkiestry Dętej  
gm. Jedlińsk oraz mażoretek. 

Rozpoczynaliśmy  swoją działaność w składzie 25 
osobowym, obecnie orkiestra liczy  50 osób  i 
ciagle przyjmowani są nowi członkowie. W  
tym roku została utworzona również  20 
osobowa grupa mażotetek . 

Orkiestra rozpoczęła swoją działal-
ność w lutym 2020, od  nauki  pod-
staw gry na instrumentach.  Po tym 
krótkim czasie  swoją grą uświetniamy 
już wiekszą część  naszych gminnych uro-
czystości. Ciagle się rozwijamy i wzbogacamy  
swój repertuar.

Członków  orkiestry  łączy przywiązanie do  tradycji  muzykowa-
nia. Czujemy się odpowiedzialni za kontynuowanie wspaniałej  tra-
dycji istnienia orkiestry dętej na terenie  ziemi Jedlińskiej. Jesteśmy 
orkiestrą w pełni amatorską. Oznacza to, że muzykowanie jest dla 
wszystkich naszych członków pasją i hobby.

Potrzeby orkiestry wciąż rosną. Naszą dzialaność 
wspiera Gminne Centrum Kultury  i Kultury Fizyzcz-
nej w Jedlińsku.  Jednakże znaleźliśmy się w takiej sytuacji  

kiedy bez środków zewnętrznych będzie nam  trudno   
zrealizować nasze cele i marzenia. 

Celem  zbiórki jest zakupienie  strojów  dla orkiesty i mażoretek 
(mundurów butów, czapek), a także zapewnienie instrumentów 
dętych, pozwalających na kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży 
oraz krzewienie miłości do tradycji i do wspólnego  muzykowania.

 Pierwszym krokiem będzie zakup  strojów. A następnie  zakup 
instrumentów  m.in: dzwonków marszowych,  sakso-

fonu,  werbli itp., gdyż  bez nich orkiestra brzmi 
ubogo harmonicznie oraz bez istotnego 

elementu rytmicznego. Pojawiła się oka-
zja,  aby  dzięki zbiórce,  wspólnie, wraz  
z Państwem  móc wesprzeć na 
rozwój naszych najmłodszych 

mieszkańców gminy.  
Jeśli znajdą się ludzie dobrej woli, 

którzy zechcieliby wesprzeć rozwój 
naszej orkiestry dętej  to będziemy za to bar-

dzo wdzięczni. Prosimy o wrzucenie  datku  pieniężnego, 
do puszek naszych wolontariuszy  lub puszek ustawionych  
w sklepach   na terenie gminy Jedlińsk. 

 Z góry dziękujęmy za okazane serce  i wsparcie. My natomiast ze 
swojej strony  będziemy  grać naszym mieszkańcom jak najpiekniej. 
Zbiórka potrwa do końca listopada  2022 roku.

 
Komitet Społeczny  miłośników

 dziecięco młodzieżowej orkiestry dętej Gm. Jedlińsk
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Było mnóstwo nauki, ale rów-
nież dobrej zabawy. Nasza obo-
zowa przygoda rozpoczęła się 
oczywiście od wymagających 
zajęć pod okiem kapelmistrza 
Marka Bąbolewskiego oraz 
instruktorów p. Kamila Węgrzy-
niaka i Michała Krupy. Nasi mło-
dzi orkiestranci szkolili swoje 
umiejętności z gry na instrumen-
tach, poszerzali wiedzę w zakre-
sie teorii muzyki oraz uczyli się  
musztry paradnej. Nie zabrakło, 
też czasu na rekreację i inte-
grację. Jak się jest w górach to 
należy spacerować i zdobywać 
pagórki i górki. Zgodnie z tą starą 
maksymą, zdobyliśmy Kasprowy 
Wierch wprawdzie kolejką linową 
,,na  dobry początek’’, no i oczy-
wiście na piechotę Krupówki. 
Pokonaliśmy również trasę na 
Halę Krupową, która znajduje 
się 1152 m.n.p.m., momentami 
było trudno, ale daliśmy WSZY-
SCY radę, a to dzięki panu kie-
rowcy, który, co nieco nas pod-
wiózł i ostatecznie do pokonania 
zostało nam ok. 400 m.n.p.m . Po 
niżej zdjęcia prezentują naszą 
wspinaczkę z ,,uśmiechem na 

ustach". Oczywiście, że po tych 
wszystkich wysiłkach muzycz-
nych i wspinaczkowych, były 
też bardzo przyjemne chwile 
np. warsztaty pieczenia moskoli, 
ognisko z kiełbaskami, Rabko-
land, gdzie wszyscy zarówno 
ci mali jaki i dorośli bawili się 
znakomicie, a także dyskoteka. 
Reasumując był to twórczo, pro-
duktywnie i radośnie i spędzony 
czas. Muzyka to doskonały śro-
dek edukacyjno-wychowawczy 
i zdecydowanie warto po niego 
sięgać. Ponadto wszystko to co 
robimy razem, daje nam ogromną 
radość i satysfakcję. Wypoczęci  
i rozegrani po warsztatach  
w Siedzinie zapraszamy miesz-
kańców na nasze koncerty, naj-
bliższe odbędą się w paździer-
niku i listopadzie w parafiach na 
terenie  gminy  Jedlińsk. 

Dziękujemy Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za dofinansowa-
nie warsztatów muzycznych 
oraz Kamilowi Dziewierzowi wój-
towi  gminy za przychylność 

 
agnieszka  Gryzek

w dniach 8-13 br. sierpnia dziecięco młodzieżowa 
orkiestra dęta Gminy Jedlińsk brała udział 

w warsztatach muzycznych zorganizowanych  
w przepięknym Beskidzie Żywieckim. 

warsztaty muzyczne młodzieżowej orkiestry 
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Stomatologia w SPzoz w Jedlińsku
Stomatologia zajmuje się leczeniem chorób zębów, 

przyzębia i jamy ustnej. możesz wybrać dowolną pla-
cówkę lub dentystę, którzy posiadają podpisaną umowę 
z Nfz na udzielanie świadczeń stomatologicznych.

W ramach leczenia stomatolo-
gicznego refundowane są m.in. 
świadczenia:

• ogólnostomatologiczne,
• chirurgii Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Jedlińsku ma podpi-
sane 3 umowy z NFZ na lecze-
nie stomatologiczne. Mamy 
3 nowocześnie wyposażone 
gabinety stomatologiczne, znaj-
dujące się w naszych Ośrodkach 
Zdrowia tj. w Jedlińsku, Wsoli 
i Bierwcach. Nasze gabinety 
wyposażone są w nowoczesny 
sprzęt stomatologiczny: unity 
stomatologiczne oraz aparaty 
RTG. Celem nadrzędnym świad-
czonych usług jest zaoferowa-
nie najwyższego standardu.

• stomatologicznej (opera-
cyjne leczenie jamy ustnej, np. 
usuwanie zębów),

• periodontologii (leczenie 
chorób przyzębia i błony śluzo-
wej jamy ustnej),

• protetyki (uzupełnianie uzę-
bienia za pomocą protez całko-
witych, protez częściowych),

• pomocy doraźnej.
W ramach świadczeń gwa-

rantowanych lekarz dentysta 
zapewnia badania diagno-
styczne, leki i wyroby medyczne 
oraz środki pomocnicze.

Świadczenia gwaranto-
wane w zakresie leczenia 
stomatologicznego

Pacjentom przysługuje:
1. Badanie stomatologiczne z 

instrukcją, jak dbać o jamę ustną 
(raz w roku);
2. Kontrolne badania lekarskie 
(3 razy w roku);
3.  Zdjęcia rentgenowskie 
wewnątrz ust;
4. Zdjęcie pantomograficzne z 
opisem;
5. Leczenie próchnicy;
6. Znieczulenie do zabiegów;
7. Usunięcie zębów;
8. Leczenie chirurgiczne (opera-
cyjne usunięcie zatrzymanego, 
zaopatrzenie rany, zatamowa-
nie masywnego krwotoku, zało-
żenie opatrunku chirurgicznego, 
wycięcie małego guzka lub 
zmiany guzopodobnej, włók-
niaka, wyłuszczenie torbieli 
zębopochodnej, wyłuszczenie 
kamienia z przewodu ślinianki),
9. Leczenie zmian na błonie ślu-
zowej jamy ustnej;
10. Usunięcie złogów nazęb-
nych z ½ łuku zębowego;
11. Kiretaże zwykły (zamknięty);
12. Leczenie kanałowe (endo-
dontyczne):

• zębów przednich u doro-
słych,

• wszystkich zębów u dzieci 
oraz kobiet w ciąży i połogu.
13. Leczenie protetyczne przy 
pomocy: 

• ruchomej protezy częścio-
wej, jeśli w łuku zębowym bra-
kuje 5–8 zębów, lub jeżeli w łuku 
zębowym brakuje powyżej 8 
zębów (raz na 5 lat);

• całkowitej protezy, jeśli w 
szczęce lub żuchwie brakuje 

wszystkich zębów (raz na 5 lat).
uwaga: osobom, które mają 

za sobą operacyjne leczenie 
nowotworów w obrębie twa-
rzoczaszki, protezy przysłu-
gują bez ograniczeń czaso-
wych.
14. Bezpłatna naprawa protezy 

– raz na 2 lata.

dzieciom i młodzieży do 
ukończenia 18 roku życia 
przysługują m.in.:
1. Zabezpieczenie lakiem szcze-
linowym bruzd zębów szóstych 
(raz do ukończenia 8. roku życia);
2. Lakierowanie wszystkich 

zębów stałych;
3. Impregnacja zębiny zębów 
mlecznych;
4. Leczenie próchnicy zębów 
mlecznych i stałych;
5. Kosmetyczne pokrycie niedo-
rozwoju szkliwa w zębach sta-
łych;
6. Leczenie chorób przyzębia;
7. Leczenie ortodontyczne do 
ukończenia 12. roku życia;
8. Wypełnienia kompozytowe 
światłoutwardzalne w zakre-
sie zębów siecznych i kłów  
w szczęce i żuchwie.

alicja majcher

Jedlińsk•

Bierwce• wsola•
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wymiana azbestowych pokryć dachowych 

Komunikaty, informacje
dotacja na 
odbiór azbestu
Jak w ubiegłych latach, Gmina Jedlińsk czynnie uczest-

niczy w pomocy mieszkańcom w odebraniu i unieszko-
dliwianiu wyrobów wykonanych z azbestu z nierucho-
mości położonych na terenie gminy.

W 2022 roku odebrano i 
unieszkodliwiono 138,58 ton 
tego materiału. Było to możliwe 
dzięki otrzymanej dotacji z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. Na realizację 
zadania pn. „Odbiór, transport 
i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest z nieru-
chomości położonych na tere-
nie gminy Jedlińsk”, pozyskano 
dofinansowanie w wysokości 
35.000 zł. Dotacja została udzie-
lona w ramach „Ogólnopolskiego 
programu finansowania usu-
wania wyrobów zawierających 
azbest”.

do 15 listopada 2022 r. 
agencja restrukturyza-

cji i modernizacji rolnictwa 
będzie przyjmować wnio-
ski w formie elektronicznej 
o przyznanie pomocy na 
wymianę azbestowych po-
kryć dachowych na budyn-
kach wykorzystywanych do 
 produkcji rolnej. 

Maksymalna powierzchnia, 
do której rolnikom przysłu-

guje wsparcie, wynosi 500 m2,  
a stawka pomocy to 40 zł/m2. 
Wymiana musi dotyczyć całego 
dachu.

Wnioski należy składać 
do Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnic-
twa w formie elektronicznej 
poprzez korzystanie z formu-
larza udostępnionego przez 
Agencję na PUE pod adresem  
www.epue.arimr.gov.pl
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z życia szkół
PSP w Bierwcach

uroczystości i wydarzenia 
szkolne

Podczas tegorocznego roz-
poczęcia roku szkolnego gości-
liśmy sekretarza gminy Jedlińsk 
Andrzeja Pawluczyka. Sekre-
tarz przedstawił środowisku 
szkolnemu nowego Dyrektora 
naszej placówki – panią Kata-
rzynę Delegę. Dyrektor powitała 
wszystkich zebranych, podzię-
kowała za przyjęcie i życzyła 
zarówno rodzicom, uczniom, jak 
i nauczycielom wielu sukcesów i 
owocnej współpracy.

Narodowe Czytanie zajmuje 
ważne miejsce w szkole. Trady-
cyjnie już, oprócz pielęgnowa-
nia wydarzenia w poszczegól-
nych oddziałach klasowych, nasi 
uczniowie zostali zaproszeni do 
Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Jedlińsku, by razem ze społecz-
nością gminną włączyć się w te 
obchody. Tym razem zaproszeni 
goście mieli za zadanie odczytać 
fragmenty jednej z ballad Adama 
Mickiewicza. Bardzo dziękujemy 
Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jedlińsku Bożenie 
Starzyńskiej, że nasza społecz-
ność mogła włączyć się w wyda-
rzenie, a uczniowie kolejny raz 
mieli okazję do poznania piękna 
rodzimej literatury.

Nasze przedszkole po raz 
kolejny przyłączyło się do obcho-
dów Międzynarodowego Dnia 
Kropki. Jest to święto kreatyw-
ności, odwagi i zabawy. W cza-
sie zajęć dzieci obejrzały film o 
Vashti, która uwierzyła w sie-
bie. Podjęte działania miały za 
zadanie uświadomić, że każdy 
jest wyjątkowy i posiada talent. 

Na podsumowanie dnia każde 
dziecko otrzymało odznakę 
„Jesteś wspaniały i kropka!”.

Tegoroczne Sprzątanie świata 
2022 przebiegło pod hasłem 
„Wszystkie śmieci są nasze”. 
Mimo że w okolicach lasów 
śmieci jest nadal dużo, to dzięki 
owocnej akcji w pobliżu szkoły 
jest ich znacznie mniej.

20 września jest ważny dzień 
dla wszystkich przedszkola-
ków w całej Polsce, wtedy to 
przypada Dzień Przedszkolaka. 
Święto to podkreśla wagę edu-
kacji przedszkolnej w rozwoju 
i edukacji dzieci. Z tej okazji w 
naszej placówce miało miejsce 
wiele atrakcji, a dzieci wyszły z 
buziami pełnymi uśmiechów.

„Nikt nie zrobi wszystkiego, 
ale każdy może zrobić coś” jest to 
hasło, które przyświeca wszyst-
kim wolontariuszom w szkole. 
Mamy nadzieję, że prowadzone 
na terenie placówki akcje będą 
cieszyły się dużym zaintereso-
waniem, a osoby obdarowane 
będą miały jeszcze większą 
radość. Aktualnie prowadzona 
akcja ma na celu zgromadzenie 
karmy dla piesków ze schroniska 
w Urbanowie.

Nasi uczniowie raz w roku 
biorą udział w akcji BohaterOn – 
włącz historię! To ogólnopolska 
kampania o tematyce historycz-
nej mająca na celu upamiętnie-
nie i uhonorowanie uczestni-
ków Powstania Warszawskiego 
oraz promocję historii Polski 
XX wieku. Dzięki takim akcjom 
nasi uczniowie zawsze mają w 
pamięci tych, którzy oddali życie 
za Wolną Ojczyznę.

Pod koniec września miały 
miejsce wybory do zarządu 
Samorządu Uczniowskiego. Cie-
szyły się one dużym zaintereso-
waniem, a do władz samorządu 
dostali się: Natalia Jurek jako 
przewodnicząca szkoły, Anna 
Sumińska jako zastępca prze-
wodniczącej oraz Mateusz Król, 
który będzie pełnił funkcję skarb-
nik szkolnego.

Dzień Chłopaka to święto, o 
którym nie zapomina żeńska spo-
łeczność placówki. W tym roku 
huczne obchody obchodziliśmy 
w ramach uroczystości klaso-
wych. Panowie byli zachwyceni 
przygotowanymi niespodzian-
kami i wspólnie z dziewczynami 
i kobietami cieszyli się mile spę-
dzonymi chwilami.

Społeczność szkolna miała oka-
zję uczestniczyć także w pokazie 
naukowym – fizyka, chemia i bio-
logia w praktycznym działaniu 
przedstawionym przez grupę 
Zaelektryzowani. Dzieci brały 
udział w eksperymentach, które 
udowodniły, że wiedza teore-
tyczna z przedmiotów ścisłych 
może być w doskonały sposób 
wykorzystana w praktycznym 
działaniu. Uczniowie byli zachwy-
ceni, a prowadzący nagrodzony 
wielkimi brawami.

W roku szkolnym 2022/2023, 
jak co roku, uczniowie wzięli udział 
w Światowym Dniu Tabliczki Mno-
żenia. Była to już XII edycja tego 
wydarzenia. W wyniku przepro-
wadzonych egzaminów wyło-
niono pięciu Mistrzów Tabliczki 
Mnożenia. Obchody wzbudziły 
w naszych podopiecznych wiele 
pozytywnych emocji, wspólna 
zabawa zachęciła ich do dalszej 

nauki, a matematyczne święto na 
długo zostanie w ich pamięci.

13 października w murach 
naszej szkoły miało miejsce 
uroczyste ślubowanie uczniów 
klasy pierwszej. W obecności 
znakomitych gości: wójta gminy 
Jedlińsk Kamila Dziewierza, prze-
wodniczącego rady gminy Łuka-
sza Kurka, radnej gminy Jedlińsk 
Ewy Ofiara i dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych w Jedlińsku 
Magdaleny Kolasy pasowania na 
ucznia Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Bierwcach dokonała dyrektor 
Katarzyna Delega.

Połowa października to trady-
cyjnie czas święta całej społecz-
ności uczniowskiej, czyli obchody 
Dnia Edukacji Narodowej. W tym 
szczególnym momencie towa-
rzyszyli nam goście – wójt gminy 
Kamil Dziewierz, przewodni-
czący rady gminy Łukasz Kurek, 
radna gminy Jedlińsk Ewa Ofiara 
i dyrektor Centrum Usług Wspól-
nych w Jedlińsku Magdalena 
Kolasa. Po obejrzeniu występu 
artystycznego w wykonaniu 
uczniów klas młodszych przybyli 
goście, na czele z wójtem, nie 
tylko życzyli wszystkim nauczy-
cielom sukcesów i zadowolenia z 
wykonywanych obowiązków, ale 
wyrazili także zadowolenie z ich 
pracy. W dalszej części uroczy-
stości dyrektor szkoły Katarzyna 
Delega podziękowała wszystkim 
nauczycielom i pracownikom za 
dotychczasową pracę, wręczając 
im Nagrody Dyrektora. W podzię-
kowania włączyli się także Rada 
Rodziców i Samorząd Uczniowski.

monika Skwirowska

„Narodowe czytanie”
To coroczna akcja wspólnego 

czytania wybranej lektury, do któ-
rej przyłączyć się mogą wszystkie 
chętne osoby prywatne oraz insty-
tucje publiczne w kraju i za granicą.

Z tej okazji Prezydent RP Andrzej 
Duda tradycyjnie skierował przesła-
nie, zachęcając do współtworzenia 
akcji.

– Dwieście lat temu w Wilnie 
zostały wydane „Ballady i romanse” 

Adama Mickiewicza – zbiór poezji, 
który zapoczątkował w Polsce 
romantyzm. Młodzieńcze, a jedno-
cześnie bardzo dojrzałe wiersze oka-
zały się przełomowe i dzisiaj trudno 
wyobrazić sobie bez nich dalsze 
dzieje naszej literatury. (…) – napisał 
w liście prezydent.

Następnie oddano głos gościom, 
w tym uczniom. Naszą szkołę repre-
zentowali: Oliwia Pośnik i Julia Wal-
czak z klasy VIII oraz Mikołaj Łyżwa, 

Weronika Paluch, Natalia Szymań-
ska i Antonina Tkaczyk z klasy 
VIII. Uczniów przygotowała Beata 
Nowak.

dzień chłopaka
W dniu 3 października 2022 roku 

uczniowie klas I–III wyjechali na 
wycieczkę do Radomia, aby wspól-
nie świętować Dzień Chłopaka. 
Głównym celem wyjazdu był seans 
filmowy. Pierwszym punktem w 
programie wycieczki było więc Mul-
tikino. Przed wejściem uczniowie 
pozowali do zdjęć w specjalnie usta-

wionej w tym celu altance, a następ-
nie udali się do sali kinowej, gdzie 
obejrzeli film pt. „Teddy i szmarag-
dowa tablica”.

Niektórzy uważają, że wystarczy 
uruchomić Internet, by móc obejrzeć 
niedawno odtwarzane na wielkim 
ekranie premiery – przecież dzieci 
często oglądają filmy w zaciszu 
domowym, nierzadko we własnym 
pokoju. Sęk w tym, że to nie to samo. 
Warto zabrać je do kina. Tam emocje 
podczas oglądania są o wiele więk-
sze, a to z kolei pozytywnie wpływa 
na ich rozwój. Wycieczka wzbo-

PSP w ludwikowie
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witaj szkoło!
1 września 2022 r. wszystkie 

dzieci pożegnały wakacje i wróciły w 
mury szkoły. Uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego zaczęliśmy od mszy 
świętej, która odbyła się w kaplicy w 
Jedlance. Następnie udaliśmy się do 
szkoły, gdzie na sali gimnastycznej 
dyrektor Radosław Kotowicz powitał 

serdecznie wszystkich uczniów, rodzi-
ców, nauczycieli oraz pracowników 
szkoły. Uczniowie wraz z rodzicami 
wysłuchali krótkiej prelekcji na temat 
rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Delegacja dzieci i nauczycieli udała 
się pod pomnik Głazy Pamięci, gdzie 
złożono wiązankę i zapalono znicz. 
Następnie dyrektor Radosław Koto-

wicz przekazał informacje związane 
ze szkołą i przedstawił wychowaw-
ców klas oraz nowych nauczycieli. 
Na zakończenie życzył wszystkim 
uczniom radości z odkrywania świata, 
zabaw i wielu kolegów oraz wyraził 
nadzieję, że czas spędzony w szkole to 
czas wszechstronnego rozwoju, źródła 
wiedzy oraz przyjazne i bezpieczne 
środowisko.

Narodowe czytanie
Z początkiem roku uczniowie roz-

poczęli działania związane z promocją 

czytelnictwa. „Narodowe Czytanie” 
jest okazją, aby uczniowie docenili 
wartość czytania i spotkali się ze 
sztandarowymi pozycjami literatury 
polskiej. Wychodząc naprzeciw inicja-
tywie Pary Prezydenckiej, uczniowie 
wzięli udział w wydarzeniu, które 
miało miejsce 7 września. Wysłuchali 
wprowadzenia w klimat epoki roman-
tyzmu i zapoznali się z założeniami 
akcji. Postanowiliśmy postawić na 
słowo „czytanie”, podkreślić je i zaak-
centować. Naszym celem było, aby 
uczniowie jak najpełniej mogli prze-

gaciła uczniów o nowe, ciekawe  
doświadczenia. 

dzień pełen wrażeń...
Z okazji Dnia Chłopaka ucznio-

wie klas IV–VII wybrali się do Stajni 
w Gulinie. Celem wycieczki było 
także promowanie jazdy konnej, 
jako aktywności mającej pozytywny 
wpływ na zdrowie oraz rozwijanie 
zainteresowań i aktywnego spędza-
nia czasu wolnego.

Ośrodek Jeździecki „Carino” to 
miejsce, w którym można aktyw-
nie i ciekawie spędzić czas. Konie 
są niezwykle przyjazne, można je 
głaskać, poklepywać, przytulać. 
Uczniowie z zadowoleniem i wielkim 
zainteresowaniem oglądali stajnie 
i boksy, w których znajdowały się 
konie. Dowiedzieli się, w jaki sposób 
o nie dbać, karmić oraz utrzymać w 
dobrej kondycji i zdrowiu. Po obej-
rzeniu koni nastąpiła przejażdżka 
pod okiem instruktorów. Po niesa-
mowitych wrażeniach jeździeckich 
dzieci wraz z opiekunami zostali 
zaproszeni na pieczone kiełbaski i 
ciepłą herbatę. Po posiłku odbyły się 
przejażdżki bryczką.

Było świetnie! Jazda konna dla 
dzieci – czy warto? Oczywiście, 
że warto! Podczas jazdy konnej 
wzmacnia się mięśnie kręgosłupa i 
buduje ogólną sprawność fizyczną. 
To piękny sport, a dzieci przy okazji 
uczą się opieki nad zwierzętami.

akcja „Sprzątanie świata”
W poczuciu odpowiedzialności za 

przyrodę i w celu wskazywania wła-
ściwych i niewłaściwych zachowań 
wobec środowiska 16 września spo-
łeczność uczniowska PSP w Ludwi-
kowie po raz kolejny uczestniczyła 
w akcji „Sprzątanie świata”. Dzięki 
podejmowanym w naszej szkole 
działaniom proekologicznym wszy-
scy uczniowie wiedzą, że każdy z 
nas może pomóc planecie.

W tym roku mówimy głośno i 
wyraźnie: wszystkie śmieci, na 
całym świecie są nasze! Te porzu-
cone przez człowieka w naturze i 
te posprzątane przez niego. Innych 
na naszej planecie nie ma. Poprzez 
udział w akcji pokazujemy, że cała 
Polska pełna jest gotowych do dzia-
łania rąk i zielonych serc.

„Sprzątanie świata – Polska” to 
wspólna lekcja poszanowania śro-
dowiska. Akcja angażuje i integruje 
społeczności lokalne. Zgodnie z 
opinią uczestników, jest ona dla 
samorządów dobrym narzędziem 
w prowadzeniu ich działalności w 
zakresie gospodarki odpadami, a dla 
placówek oświatowych interesującą 
metodą pracy wychowawczej.

zlot Gwieździsty
23 września uczniowie klas VI, 

VII i VIII pod opieką nauczycieli: E. 
Skrzypczyńskiej-Hernik, B. Nowak 
oraz P. Łyżwy uczestniczyli w XVII 
Rowerowym Zlocie Gwieździstym. 

Jest to impreza plenerowa, w któ-
rej uczestniczy młodzież szkolna 
z terenu Związku Gmin Radomka  
(gm. Jedlińsk, gm. Przytyk, gm. Wola-
nów, gm. Wieniawa, gm. i miasto 
Przysucha, gm. Zakrzew). Grupy 
rowerowe spotkały się na wspól-
nym pikniku na malowniczej pola-
nie przy zaporze czołowej Zbiornika 
Wodnego w Domaniowie, gdzie 
czekała na uczestników wspaniała 
zabawa oraz gorące posiłki. Zlot 
Gwieździsty integruje środowiska 
gminne Związku, przybliża walory 
turystyczne gmin oraz popularyzuje 
kolarstwo jako jedną z form rekreacji 
ruchowej oraz środek bezpiecznego i 
ekologicznego transportu.

Podczas pikniku zorganizowane 
zostały konkursy wiedzy na temat 
Związku Gmin Radomka oraz kon-
kurs wiedzy o powiecie radomskim. 
W pierwszym z konkursów II miej-
sce zajęła uczennica klasy VII Julia 
Walczak, w drugim III miejsce uczeń 
klasy VIII - Mikołaj Łyżwa. Byliśmy 
jedyną szkołą, która zajęła miejsca 
na podium w obu konkursach. Należy 
podkreślić, że pytania w konkursie 
były bardzo szczegółowe i trzeba 
było wykazać się rozległą wiedzą o 
administracji samorządowej gmin i 
powiatów, geografii, historii, zabyt-
kach, herbach i datach związanych 
ze Związkiem Gmin Radomka.

Imprezie towarzyszył pokaz akro-
batyki rowerowej oraz parkour. Ten 
punkt programu cieszył ogromną 

popularnością.
laboratoria przyszłości
Uczniowie klasy VII swoją przy-

godę z fizyką rozpoczęli prawie 
miesiąc temu. Na ostatniej lekcji  
podsumowali zdobyte wiadomości. 
Wykorzystali do tego roboty Photon. 
Najpierw dokonali pomiarów robota, 
później ćwiczyli zamianę jednostek. 
Następnie wykorzystywali roboty 
do badania własności sił i wzajem-
ności oddziaływań. Na zakończenie 
zajęć wykazali się kreatywnością 
programując robota, aby tańczył, 
wydawał dźwięki i zmieniał kolory. 
Tak zdobyta wiedza z pewnością 
zostanie w pamięci na długo.

Jan Paweł II – nauczyciel prawdy
Pod takim hasłem nauczyciele 

Przemysław Łyżwa i Katarzyna 
Piasek ogłosili i przeprowadzili kon-
kurs plastyczny, którego celem było 
pielęgnowanie pamięci o wybit-
nym Polaku, patronie naszej szkoły. 
Konkurs zorganizowany został w 
związku z obchodami Dnia Papie-
skiego.

Wręczenie nagród miało miejsce 
podczas uroczystej akademii z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.

Komisja konkursowa wyłoniła 
zwycięzców: I miejsce -Weronika 
Paluch, II miejsce – Nadia Marszałek, 
III miejsce – Adam Chojnacki.

wycieczki
Warszawa to miasto, które ma 

 w sobie wszystko! Po pierwsze, jest 
świetnie skomunikowane – bez pro-
blemu dojedziesz do stolicy z każ-
dego miejsca w Polsce. Uczniowie 
klasy VIII wybrali pociąg. Okazało 
się, że podróżowanie samo w sobie 
może być atrakcyjne i niezwykle 
przyjemne. Podobne emocje wzbu-
dził sposób poruszania się po stolicy. 
Merto i tramwaj to środki komuni-
kacji, z których większość uczniów 
korzystała po raz pierwszy.

A sama Warszawa – no cóż… Więk-
szość turystów, zwłaszcza tych 
zagranicznych, zapytanych, które 
miasto w Polsce jest najpiękniejsze, 
bez wahania odpowiada: Warszawa. 
Nie ma się co dziwić – w końcu jest 
to miejsce, które pełni rolę stolicy i 
które było świadkiem wielu ważnych 
wydarzeń historycznych. I to właśnie 
historia jest jedną z większych atrak-
cji Warszawy. A pobrzmiewa ona na 
każdym kroku. Uczniowie odwiedzili 
takie miejsca jak: Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, Cmentarz 
Powązkowski (m.in. groby boha-
terów „Kamieni na szaniec”), Stare 
Miasto. I dla przeciwwagi – Plac Euro-
pejski (nowoczesną zabudowę, która 
mogłyby służyć za scenografię fil-
mów fantastycznych). To (najmłod-
szy z warszawskich) skwer otoczony 
wysokościowcami. Są tam strumie-
nie i fontanny, meble miejskie, mała 
architektura i zieleń, zróżnicowane 
podłoże (w tym piasek).

uroczystości szkolne
Po raz pierwszy w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Ludwikowie 
odbyła się Szkolna Gala Oscarowa. 
Miała ona miejsce 13 października 
2022 r. i była elementem uroczy-
stej akademii z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Uroczystość rozpoczęło 
przemówienie dyrektor Małgorzaty 
Sobień, która złożyła serdeczne i 
ciepłe życzenia wszystkim swoim 
pracownikom. Tradycyjnie, wier-
szami i piosenką uczniowie klas 
IV–VI podkreślili swoją wdzięczność 
w stosunku do każdego pracownika 
szkoły.

I wreszcie „gwóźdź programu” 
– I Szkolna Gala Oscarowa. Całość 
imprezy prowadzili uczniowie klasy 
VIII – Mikołaj Łyżwa i Natalia Szy-
mańska. Wyglądali i prezentowali się 
niczym gwiazdy Hollywood. Pewnie 
niejeden uczeń marzył o poprowa-
dzeniu takiej imprezy.

„Oscary” wręczały: Weronika 
Paluch i Zuzanna Pajek.

Towarzyszyło temu wydarzeniu 
wiele emocji! Nagradzani z wielkim 
entuzjazmem reagowali na werdykt.

Wielkie gratulacje: nauczycie-
lom za zdobyte tytuły, uczniom za 
postawę i sposób prowadzenia, i 
wreszcie opiekunowi Samorządu 
Uczniowskiego, Przemysławowi 
Łyżwie za przygotowanie.  To była 
impreza, która może się wpisać w 
tradycje nasze szkoły.

Beata Nowak

PSP w Jedlance
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żyć treść czytanych przez nich słów. 
Uczniowie zaprezentowali balladę 
„Pani Twardowska” a dyrektor Rado-
sław Kotowicz i nauczyciele prze-
czytali „Powrót Taty.” W nawiązaniu 
do tekstów został przeprowadzony 
konkurs. Dla upamiętnienia jedena-
stej edycji akcji, zostało zadanych 
jedenaście pytań. Uczniowie żywo 
reagowali na treść ballad i poradzili 
sobie z pytaniami. Za prawidłowe 
odpowiedzi czekały niespodzianki. W 
związku z tym, że inicjatywę zgłosili-
śmy na stronie Kancelarii Prezydenta 
RP dostaliśmy pieczęć z logo akcji i 
każdy otrzymał pamiątkowy stempel. 
Uczniowie I. Szymański i A. Żarłok 
reprezentowali szkołę w gminnych 
obchodach „Narodowego Czytania” 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Jedlińsku.

Sprzątamy…
W dniach 16–18 września uczest-

niczyliśmy w 29. finale ogólnopol-
skiej Akcji Sprzątania Świata. Hasło 
tegorocznej edycji: „Wszystkie śmieci 
są nasze”. Uczniowie naszej szkoły 
tak samo, jak w latach poprzednich 
chętnie włączyli się w akcję i wraz 
z nauczycielami wyruszyli w teren 
posprzątać swój kawałek Polski. W 
naszych działaniach nie chodzi o to, 
aby cały czas sprzątać, ale o to aby 
śmiecący przestali śmiecić.

do hymnu!
Narodowe Centrum Kultury zakoń-

czyło nabór do V edycji konkursu „Do 
Hymnu”. Znaleźliśmy się w gronie 
300 placówek z całego kraju, które 
zakwalifikowało się do konkursu. Jest 
to konkurs dla szkół podstawowych 
na wspólne, jednogłosowe wykona-
nie hymnu państwowego oraz dwóch 
wybranych pieśni hymnicznych przez 
co najmniej połowę uczniów danej 
szkoły. Konkurs to ważny projekt w 
zakresie edukacji patriotycznej. Nie 
tylko ze względu na popularyzator-
ski charakter i bardzo liczny udział 
uczniów, ale też dlatego, że integruje 
młodych ludzi, buduje wspólnotę, 
wyzwala poczucie dumy narodowej, 
a także zachęca do dbałości o naro-
dowe dziedzictwo i do zainteresowa-
nia historią Polski. Trzymajcie za nas 
kciuki!

festyn „wspólnie dla szkoły”
W niedzielę 18 września 2022 r. 

odbył się festyn rodzinny. Obfitował 
on w mnóstwo atrakcji dla dzieci i 
dorosłych. Zainteresowaniem cieszył 
się mecz piłki nożnej, który roze-
grano pomiędzy gospodarzami KS 
Jedlanka, a gośćmi KS Potworów. W 
przerwie tego wydarzenia uczennice 
wystąpiły w charakterze cheerle-
aderek, natomiast najmłodsi spor-
towcy popisali się podczas turnieju 
rzutów karnych. Tego dnia odda-
waliśmy krew w Mobilnym Centrum 
Krwiodawstwa. Przybyło dużo ludzi 

dobrej woli, którzy bezinteresownie 
podzielili się tym najcenniejszym 
darem. Poza tym festyn umilały 
występy kapel ludowych W. Imiołka 
i S. Malczewskiego. Uczniowie naszej 
szkoły wykazali się kreatywnością i 
zaprezentowali swoje umiejętności 
podczas różnego rodzaju występów. 
Poza tym były dmuchane zjeżdżalnie 
dla dzieci oraz możliwość przejażdżki 
kucykiem lub bryczką, pokazy gołębi 
i królików, stoiska z różnościami. Koło 
Gospodyń Wiejskich „Cicha woda” z 
Jedlanki zadbało o to, aby z festynu 
nikt nie wyszedł głodny. Zabawa 
była fantastyczna, było mnóstwo 
tańców i radości. Impreza ta kolejny 
raz pokazuje, że dzięki determinacji 
i zaangażowaniu można zrobić coś 
wielkiego i niezapomnianego. Nad 
całością imprezy czuwała Przewodni-
cząca Rady Rodziców J. Wus, a fanta-
styczną atmosferę stworzyli nauczy-
ciele wraz z DJ Martinem. Uroczystość 
zakończyła się losowaniem atrakcyj-
nych nagród. Dochód z festynu zosta-
nie przeznaczony dla uczniów szkoły. 
Dziękujemy wszystkim ludziom o 
szlachetnych sercach, którzy pomogli 
w organizacji festynu.

laboratoria Przyszłości!
Nasza szkoła bierze udział w pro-

gramie. To inicjatywa edukacyjna 
realizowana przez Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki we współpracy z Cen-
trum GovTech w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. Misją tego programu 
jest stworzenie nowoczesnej szkoły, 
w której zajęcia są prowadzone w 
sposób ciekawy, angażujący uczniów 
oraz sprzyjający odkrywaniu ich 
talentów i rozwijaniu zainteresowań. 
Celem inicjatywy jest wsparcie szkoły 
w budowaniu wśród uczniów kompe-
tencji przyszłości z tzw. kierunków 
STEAM – nauka, technologia, inży-
nieria, sztuka oraz matematyka. Oto, 
z czym będziemy pracować w nad-
chodzących latach: druk 3D, roboty 
Photon, Lego Education SPIKE, a 
wszystko będziemy uwieczniać 
dzięki zestawom z aparatem, staty-
wem, profesjonalnym nagłośnieniem 
i oświetleniem! Dzięki programowi 
szkoła otrzymała dotację na zakup 
sprzętu na kwotę 30.000 zł.

Edukacja Inspiracja!
Z wielką przyjemnością informu-

jemy, że ogłoszono listę 80 nauczy-
cieli z całej Polski, którzy ze swoimi 
autorskimi pomysłami na projekty 
edukacyjne zakwalifikowali się do II 
etapu rekrutacji do programu Eduka-
cja Inspiracja. W tym gronie znalazła 
również nasza szkoła. Pomysły na 
projekty edukacyjne zgłaszali nauczy-
ciele z pełną swobodą w wyborze 
tematu. To, co łączy projekty, które 
otrzymają granty, to odkrywanie i 
rozwijanie potencjału oraz zaintere-
sowań młodzieży, praca ze zróżnico-
wanym zespołem uczniów i uczennic, 
oddawanie im inicjatywy oraz nacisk 
na współpracę przy wypracowywa-
niu pomysłów na działania.

Na sportowo…
Nasi chłopcy zdobyli tytuł mistrza 

gminy Jedlińsk w mini piłce nożnej. To 
duża niespodzianka, wielki sukces i 
radość. Ta sama drużyna reprezen-
towała naszą szkołę i gminę na kolej-
nym szczeblu rywalizacji. W zawo-
dach międzygminnych zajęli trzecie 
miejsce. Zaangażowanie i sportowa 
walka przynoszą wysokie wyniki.

Sprzęt dla szkoły
Jesteśmy beneficjentami Programu 

„GAZ-SYSTEM dla edukacji”, który w 
ramach swoich działań przyczynia 
się do upowszechnienia edukacji 
z wykorzystaniem innowacyjnych 
narzędzi. W ramach otrzymanych 
środków został zakupiony monitor 
interaktywny z wbudowaną kamerą 
i akcesoriami, pakiet edukacyjny 
Talent – percepcja słuchowa, Pakiet 
Ekspert – w ramach prowadzonych 
zajęć pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej oraz do zajęć sportowych 
urządzenie sprawnościowe limbo i 
piłkę halową. Program został objęty 
honorowym patronatem Ministrów: 
Edukacji Narodowej, Klimatu i Cyfry-
zacji, a także Pełnomocnika Rządu 
do spraw Strategicznej Infrastruktury 
Energetycznej.

Iłża na nowo odkryta
Dzień 27 września był czasem 

wielu przygód i radości, które zago-
ściły w klasach: III, V, VI, VII i VIII, ponie-
waż wyjechaliśmy wycieczkę do Iłży. 
Program był ciekawy, związany z 
historią, geografią i językiem polskim. 
Na początku zwiedzania udaliśmy 
się na zamek biskupów krakowskich, 
który dominuje nad miastem. Pozna-
liśmy zwyczaje, jakie tutaj gościły 
za czasów świetności, zwiedziliśmy 
komnaty, lapidarium – wystawę daw-
nych murów i fragmentów średnio-
wiecznej architektury oraz charakte-
rystyczny element – basztę, na którą 
weszliśmy. Spacerując po pięknym i 
malowniczym mieście udaliśmy się 
pod młyn znajdujący się nad rzeką 
Iłżanką. Następnie przeszliśmy do 
Muzeum Regionalnego im. A. Bednar-
czyka, gdzie obejrzeliśmy wystawę 

glinianych naczyń i rękodzieła ludo-
wego. Kolejnym punktem zwiedza-
nia była Izba Pamięci Bolesława 
Leśmiana – poety, związanego z tym 
miastem. Następnie przeszliśmy do 
Centrum Kultury i Turystyki w Iłży, 
gdzie nasi uczniowie wzięli udział w 
warsztatach artystycznych. Młodzież 
miała przyjemność wykonać tutaj 
własne, gliniane, jesienne miski. Inte-
gracyjnym punktem wycieczki było 
ognisko. Po drodze zatrzymaliśmy 
się na cmentarzu, gdzie złożyliśmy 
hołd poległym podczas bitwy o Iłżę. 
Kolejnym elementem zwiedzania był 
piec garncarski, a ostatnim punktem 
wycieczki było Arboretum i zagroda 
edukacyjna „Nasze zwierzęta” w Mar-
culach, gdzie poznaliśmy faunę i florę 
tego rejonu.

Poznaj Polskę!
Nasza szkoła zakwalifikowała się 

do przedsięwzięcia Ministra Edukacji 
i Nauki pod hasłem „Poznaj Polskę”. 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest 
wsparcie organów prowadzących 
szkoły dla dzieci i młodzieży w realiza-
cji zadań mających na celu uatrakcyj-
nienie procesu edukacyjnego dzieci i 
młodzieży poprzez umożliwienie im 
poznawania Polski, jej środowiska 
przyrodniczego, tradycji, zabytków 
kultury i historii oraz osiągnięć pol-
skiej nauki. Wyjazdy mają wspomóc 
realizację podstaw programowych 
dla szkół. Pozwolą urozmaicić zajęcia 
lekcyjne, dzięki czemu nauka nabie-
rze praktycznego wymiaru. Uczenie 
się oparte na praktycznym odkrywa-
niu śladów historii, czy też ekspery-
mentowaniu w centrach nauki stwo-
rzy uczniom warunki do zdobywania 
nowych umiejętności w niepowta-
rzalnym środowisku edukacyjnym. W 
ramach Programu Ministra Edukacji 
i Nauki „Poznaj Polskę” w naszej 
szkole odbędą się 2 wycieczki eduka-
cyjne: wycieczka do Kazimierza nad 
Wisłą – dla uczniów klas I–III – 1 dzień 
oraz wycieczka do Krakowa i Zako-
panego – dla uczniów klas IV–VIII – 3 
dni. W ten sposób wszyscy uczniowie 
będą mogli poznawać dziedzictwo 
kulturowe i naukowe naszej ojczy-
zny. Wyjazdy odbędą się październik/
listopad.

Niecodzienna lekcja
Nasza szkoła przystąpiła do akcji 

edukacyjnej „Lekcja o Funduszach 
Europejskich VI” organizowanej 
przez Ministerstwo Funduszy i Poli-
tyki Regionalnej. Tegoroczna „Lekcja 
o Funduszach Europejskich VI” jest 
poświęcona rozwojowi lokalnemu. 
Uczniowie biorący udział w zaję-
ciach dowiedzą się, dlaczego ich 
miejscowości powinny rozwijać się w 
sposób zrównoważony oraz z posza-
nowaniem środowiska naturalnego. 
Poznają możliwości zaangażowania 
mieszkańców w rozwój lokalny oraz 
źródła finansowania zmian w swoich 
miejscowościach. Omówiona zosta-
nie także rola Funduszy Europej-
skich w procesie rozwoju lokalnego. 
Szkoła otrzymała pakiet materiałów 
dydaktycznych: gotowy scenariusz 
lekcji, edukacyjne gry planszowe 
„PROJEKT: MIASTO!”, film animowany 
oraz gadżety dla wszystkich uczniów 
uczestniczących w zajęciach. Do 
udziału w akcji zostało zakwalifi-
kowanych 500 klas z pięciu woje-
wództw Polski wschodniej.

Poczuj chemię do fizyki
5 października 2022 r. w naszej 

szkole odbyła się nietypowa lekcja, 
w której wzięli udział uczniowie klas 
I–VIII. Zajęcia przeprowadziła grupa 
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rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2022 r. uczniowie 

pożegnali wakacje i z optymistycz-
nym nastawieniem oraz z ogrom-
nym zapałem do pracy przywitali 
nowy rok szkolny. Uroczystość roz-
poczęła się mszą świętą w pobliskiej 
kaplicy, po której wszyscy udali się 
do szkoły. Po wprowadzeniu sztan-
daru i odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego i szkolnego uroczystego 
rozpoczęcia roku szkolnego dokonał 
dyrektor Roman Wójcik. Szczegól-
nym momentem uroczystości było 
uczczenie minutą ciszy wszystkich 
poległych obrońców ojczyzny, którzy 
1 września 1939 r. stanęli w obliczu 
wybuchu II wojny światowej. Miłym 
akcentem było wręczenie przez 
Iwonę Śmiechowską nagród oraz 
podziękowanie wszystkim uczniom 
za udział w konkursie dla szkół pod-
stawowych „PH3NIX Active School”, 
który odbywał się przez całe waka-
cje. Na zakończenie wszyscy udali 
się do klas, gdzie odbyły się spo-
tkania z wychowawcami. Nowy rok 
szkolny oficjalnie został rozpoczęty.

Narodowe czytanie
5 września 2022 r. w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Jedlińsku 
odbyła się jedenasta edycja akcji 
społecznej „Narodowe Czytanie”. 
W tym roku przedmiotem lektury 
były utwory z tomu poetyckiego 
„Ballady i romanse” Adama Mickie-
wicza. Dyrektor biblioteki powitała 
przybyłych gości i odczytała list Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
Andrzeja Dudy. Podczas spotkania 
mogliśmy wysłuchać głosowych 
interpretacji poezji wieszcza w 
wykonaniu uczniów szkół podsta-
wowych z terenu gminy Jedlińsk. 
Na pamiątkę udziału w wydarzeniu 
wszystkim uczestnikom zostały 
wręczone pamiątkowe egzemplarze 
„Ballad i romansów” wraz z podzię-
kowaniem.

Edukacyjna Sieć antysmogowa
W minione wakacje nasza szkoła 

przystąpiła do projektu edukacyj-
nego, którego celem jest przeciw-
działanie smogowi i zwiększenie 
świadomości ekologicznej uczniów. 
W ramach tego działania na terenie 
szkoły został zainstalowany mier-
nik jakości powietrza, a nauczyciele 
otrzymają pomoce dydaktyczne.

Sprzątanie Świata
16 września 2022 r. nasza szkoła 

wzięła udział w 29. Finale Ogólno-
polskiej Akcji Sprzątania Świata. 
Tegoroczne hasło kampanii brzmiało: 

„Wszystkie śmieci są nasze”. Ucznio-
wie wraz z opiekunami wzięli udział 
w akcji terenowej polegającej na 
sprzątaniu placu wokół szkoły oraz 
pobliskich wiosek. Udział w akcji 
pozwala kształcić świadomość eko-
logiczną, dlatego zawsze chętnie 
i aktywnie włączamy się w tego 
rodzaju działania.

dzień Kropki
15 września obchodzony jest 

Międzynarodowy Dzień Kropki. 
Jest to święto odwagi, zabawy i 
kreatywności. Ma pomóc dzieciom 
budować pewność siebie i pobudzać 
wyobraźnię. Tego dnia wszystkie 
oddziały szkolne włączyły się w 
obchody tego dość nietypowego 
święta. Najmłodsi tworzyli plakaty, 
hasła i malowanki. Starsi zaś odbyli 
niezwykle kreatywne lekcje, któ-
rym towarzyszyły doświadczenia 
chemiczne i wyjątkowe ćwiczenia 
sportowe. Za przygotowanie i udział 
w Międzynarodowym Dniu Kropki 
szkoła otrzymała certyfikat.

dzień Przedszkolaka
23 września nasze przedszkolaki 

hucznie obchodziły swoje święto. 
Tego dnia w przedszkolu odbyły się 
zajęcia inne niż zazwyczaj. Maluchy 
miały do rozwiązania zadania, dzięki 
którym mogły zdobyć skarb. Taka 
forma zabawy została nagrodzona 
dyplomami oraz prezentami wręczo-
nymi przez dyrektora szkoły. Przy-
gotowane przez nauczycielki atrak-
cje ucieszyły najmłodszych, którym 
uśmiech długo nie schodził z twarzy.

Spotkanie policjantem
23 września na zajęciach świetli-

cowych odbyło się spotkanie z poli-
cjantem. Naszym gościem był asp. 
Paweł Wójcik. Tematem numer jeden 
było bezpieczeństwo dzieci na dro-
gach. Oczywiście nie obyło się bez 
wielu pytań uczniów dotyczących 
codziennej pracy policjanta. Aspirant 
Paweł Wójcik rozmawiał z dziećmi 
o bezpiecznych zrachowaniach na 
drogach, przypomniał jak prawi-
dłowo przechodzić przez jezdnię, a 
także jak prawidłowo poruszać się 
rowerem po drodze. Zwrócił uwagę 
również na korzyści noszenia ubrań 
i obuwia posiadającego elementy 
odblaskowe i wręczył dzieciom 
odblaski.

Klasa na medal
W roku szkolnym 2021/2022 

został przeprowadzony II Szkolny 
Konkurs Klasa na Medal, któ-
rego pomysłodawcą i fundatorem 
nagrody był dyrektor Roman Wój-
cik wraz z Radą Rodziców. Rywa-
lizowały ze sobą wszystkie klasy 
w dwóch kategoriach. Zadaniem 
uczniów było uzyskanie jak najlep-
szych wyników w nauce i zacho-
waniu. Ponadto pod uwagę brano 
także wszelkie działania klasy na 
rzecz placówki oraz zaangażowanie 
uczniów i rodziców w życie szkoły. 
Nagrody w postaci bonu o wartości 
200 zł otrzymały klasa III i V.

Europejski dzień Języków
30 września zakończyliśmy 

obchody Europejskiego Dnia Języ-
ków. To święto ma na celu promocję 
różnorodności kulturowej i języ-
kowej Europy oraz propagowanie 
uczenia się języków przez całe życie. 
W tym roku każda klasa i grupy 

przedszkolne losowały kraj, którego 
języka się uczyły i poznawały cieka-
wostki z nim związane. Uwieńcze-
niem pracy było wykonanie gazetki 
promującej naukę języków obcych. 
Inicjatywa ta z pewnością przyczy-
niła się do wzrostu zainteresowania 
wśród uczniów kulturą i językiem 
naszych europejskich sąsiadów.

Światowy dzień zwierząt
Jednym z najważniejszych w roku 

nietypowych świąt jest Światowy 
Dzień Zwierząt – uhonorowanie żyją-
cych na naszej planecie istot. Wiele 
zwierzaków ma osobne święta, ale 
w tym jednym dniu możemy uczcić 
wszystkie jednocześnie. W tym dniu 
świetliczaki opowiadały o swoich 
pupilach, a także przyniosły wspa-
niałe zdjęcia ze swoimi zwierzakami. 
Uczniowie nie zapomnieli również o 
zwierzakach ze schroniska w Urba-
nowie i przynieśli dla nich karmę, 
którą przekazali na ręce pana Toma-
sza Auguściaka.

dzień tabliczki mnożenia
13 października obchodziliśmy 

XII Międzynarodowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia. Z tej okazji urządziliśmy 
szkolny konkurs na czas o tytuł 
Eksperta Tabliczki Mnożenia. Dodat-
kowo, podczas lekcji matematyki, 
uczniowie pracowali w grupach 
i wspólnie rozwiązywali zadania 
przygotowane przez nauczyciela. 
Podczas przerw obywało się loso-
wanie, podczas którego każdy mógł 
sprawdzić się w prostych działaniach 
z tej dziedziny i otrzymać odznakę 
eksperta tabliczki mnożenia. Tytuł 
Mistrza Tabliczki na czas zdobyli: 
Julia Adamczyk z kl. IV, Patrycja Bie-
niek z kl. VI i Kuba Taborek z kl. VII.

wycieczki

Park trampolin
26 września z okazji zbliżającego 

się Dnia Chłopaka klasy IV i V wybrały 
się do Parku Trampolin Jump World w 
Radomiu. Wycieczka była doskonałą 
okazją do propagowania czynnych 
form wypoczynku, zainteresowania 
uczniów ciekawą i nietypową dys-
cypliną sportu, integracji zespołów 
klasowych oraz zacieśniania relacji 
koleżeńskich. Pobyt w parku tram-
polin okazał się dla uczniów świetną 
zabawą i dostarczył wielu niezapo-
mnianych wrażeń.

wycieczka do warszawy
Z okazji Dnia Chłopaka 3 paździer-

nika uczniowie klas VI i VII wybrali 
się do Warszawy. Wycieczka była 
dość nietypowa, ponieważ uczest-
nicy podróżowali transportem 
publicznym – pociągiem, metrem, 
tramwajem i autobusem. Na miejscu 
podziwialiśmy m.in. Stację Muzeum – 

PSP w Starych zawadach

„Zaelektryzowani”. Pokaz był rodza-
jem przedstawienia zawierającego 
w sobie elementy wykładu, labora-
toriów naukowych z dziedziny fizyki, 
chemii i przyrody oraz liczne ekspe-
rymenty. Brzmi dość poważnie, ale 
wszystkie treści przedstawiane były 
przez prowadzących w sposób łatwo 
przystępny i zabawny. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się oczy-
wiście eksperymenty, które były nie 
tylko bardzo efektowne, ale również 
dostarczyły dzieciom wiedzy na 
czym polegają. Tematyka spotkanie 
obejmowała materiał nauk przyrod-
niczych. Spektakl zawierał w sobie 
elementy wykładu, laboratoriów 
naukowych oraz quizy. Były zabawy 

z helem i ciekłym azotem. Uczniowie 
aktywnie brali udział w eksperymen-
tach, dowiedzieli się m.in. jak dział 
poduszkowiec, ile waży powietrze. 
Był to dla dzieci przyjemnie spędzony 
czas połączony ze zdobywaniem wie-
dzy i zabawą.

Ślubujemy
13 października od rana pano-

wała świąteczna atmosfera. Ucznio-
wie klasy pierwszej ubrani w stroje 
galowe, piękna dekoracja – to 
wszystko po to, aby ślubowanie i 
pasowanie pierwszaków wypadło 
jak najbardziej uroczyście. O godzi-
nie 9:45 nadszedł czas uroczystości, 
której byli głównymi bohaterami. 

Pierwszaki w odświętnych stro-
jach, w biretach na głowie pokazały 
swoje talenty recytując wiersze i 
śpiewając piosenki, specjalnie na 
ten dzień przygotowane. Po części 
artystycznej, w niezwykle podniosłej 
atmosferze, przed pocztem sztan-
darowym został odśpiewany hymn 
narodowy, a następnie pierwszokla-
siści złożyli uroczyste ślubowanie. 
Po ślubowaniu dyrektor Radosław 
Kotowicz dokonał symbolicznego 
pasowania na ucznia. „Pasuję cię na 
ucznia naszej szkoły” – mówił, doty-
kając specjalnym ołówkiem ramion 
uczniów. Następnie uczniowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz  
z życzeniami sukcesów w nauce  

i radości ze zdobywania nowych wia-
domości i umiejętności. Do życzeń 
przyłączyła się także przewodnicząca 
Rady Rodziców M. Trzmiel-Wieteska. 
Wraz z życzeniami dla naszej naj-
młodszej klasy, przekazała w poda-
runku książki do wspólnego czytania. 
Burza oklasków dla pierwszoklasi-
stów zakończyła uroczystość ich ślu-
bowania. Ciąg dalszy świętowania 
nastąpił na terenie szkolnej klasy, 
gdzie rodzice uczniów klasy I przygo-
towali dla nich słodkie przyjęcie. Ten 
wyjątkowy dzień na długo zostanie  
pierwszakom w pamięci.

anna Paszkiewicz
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dawny dworzec Warszawa Główna, 
Muzeum Legii Warszawa, Pomnik 
Syreny, Ogrody Biblioteki Uniwersy-
tetu Warszawskiego zlokalizowane 
na jej dachu, Pałac Prezydencki, 
kolumnę Zygmunta III Wazy, czy 
Zamek Królewski z Placu Zam-
kowego. Najważniejszym jednak 
celem podróży był Dom Zagadek. 
Tam, przydzieleni do pokoi ucznio-
wie, zostali członkami międzyga-
laktycznej ekspedycji badawczej, 

czy też poczuli się jak prawdziwi 
bohaterowie gry komputerowej. 
Zwieńczeniem wyjazdu był pobyt 
w Złotych Tarasach, gdzie zmęczeni 
wieloma atrakcji dnia udaliśmy się 
na posiłek. To był niezwykle miło 
spędzony czas.

wycieczka do tricoramy
Uczniowie klas I–III z okazji Dnia 

Chłopaka wybrali się na wycieczkę 
do centrum iluzji Trickorama  

w Radomiu. Był to czas wspólnej 
rozrywki, integracji i emocji. Ucznio-
wie dowiedzieli, czym są odbicia, 
jak działają kolorowe cienie i w jaki 
sposób obrazy anamorficzne oszu-
kują nasz mózg. Łączenie wiedzy z 
rozrywką to doskonała alternatywa 
dla szkolnych lekcji i warto czasem 
w ten sposób spędzić czas.

wycieczki rowerowe
Końcówka września i początek 

jesień to dobry czas na aktywność 
fizyczną połączoną z integracją. 
30 września 2022 r. z okazji Dnia 
Chłopaka klasy V i VIII wybrały się 
na wycieczki rowerowe. Każda z 
klas poruszała się inną trasą, a i cel 
wyprawy był także odmienny. Osta-
tecznie obydwa zespoły klasowe 
spotkały się w Jankach na ognisku, 
które dopełniło integracji. Mimo 
dość niesprzyjającej pogody wszy-
scy byli zadowoleni i uśmiechnięci.

Sport
#BiegFairPlayPKOl
W tym roku nasza szkoła rów-

nież przystąpiła do akcji #BiegFa-
irPlayPKOl z okazji Światowego 
Dnia Fair Play. To inicjatywa mająca 
na celu promocję fair play i warto-
ści etycznych w sporcie i w życiu. 
W akcji tej uczestniczyli wszy-
scy uczniowie naszej szkoły oraz 
przedszkolaki. Cieszy nas fakt, że 
nasze zdjęcie znalazło się w fil-
mie podsumowującym inicjatywę  
z ubiegłego roku.

Europejski tydzień Sportu
Po raz kolejny nasza szkoła przy-

stąpiła do Europejskiego Tygodnia 
Sportu organizowanego z inicja-
tywy Komisji Europejskiej, która pro-
muje sport jako aktywność fizyczną 
i społeczną oraz miejsce spotkania 
sympatyków aktywnego spędzania 
czasu. Tegoroczna edycja jest już 
ósmą z kolei. Tym razem cała spo-
łeczność szkolna, od najmłodszych 
począwszy, zaangażowała się  
w pokonanie TORU NINJA ZAWADY.

Ewa murdza

Projekty
Jak co roku pełni zapału powróci-

liśmy do szkoły i zaczęliśmy inten-
sywnie pracować. Od początku 
września uczniowie uczestniczą 
w projekcie „Ach, te figury!”. Jego 
realizacja możliwa jest dzięki 
dofinansowaniu przez Fundację 
mBanku. Projekt zakłada połącze-
nie wiadomości matematycznych, 
umiejętności plastycznych i infor-
matycznych. Do tej pory uczniowie 
zrealizowali jeden moduł projektu 
„Tangramowe obrazy”. Korzystając z 
pomocy edukacyjnej Tangram mate-
matyczny układali różne kształty, 
zwierzęta, przedmioty, a następnie 
zaprojektowali i wykonali ciekawe 
prace plastyczne. Efekt końcowy 
ich pracy można było podziwiać 
na wystawie w holu szkolnym. Na 
uczestników projektu czeka jeszcze 
wiele ciekawych wyzwań: wykonają 
samodzielnie figury przestrzenne, 
zaprojektują i zbudują z nich obiekty 
budowlane. Postępy prac będą na 
bieżąco relacjonowali na blogu. Pro-
jekt zakończy się rodzinnym kon-
kursem na najciekawszą makietę 
przestrzenną.

Po raz kolejny uczniowie naszej 
szkoły wezmą udział w ogólno-
polskim programie Być jak Ignacy 
„Zostań ambasadorem nauki”. Jest 
to 7. edycja programu edukacyjnego 
dla szkół podstawowych, którego 
organizatorem jest Fundacja PGNiG 
im. Ignacego Łukasiewicza. W tym 
roku uczniowie z pomocą Ignacego, 
jego współpracowników i ciekawych 
gości zostaną promotorami nauki 
wśród swoich rówieśników.

W ramach II etapu Konkursu Cool-
School, czyli Kilometry Kreatywno-
ści wszyscy nasi wychowankowie 
wzięli udział w kolorowaniu rolki 
otrzymanej od organizatorów kon-
kursu. Podczas wykonania zadania 
należało wykazać się pomysłowo-
ścią oraz szybkością, ponieważ na 
kreatywne pokolorowanie ponad 
50-metrowej rolki papieru mieliśmy 
tylko 20 minut. Uczniowie spisali 
się na medal i nie zostawili nawet 
kawałka białej kartki. Dzięki temu 
zostaliśmy zwycięzcami, a nagrodą 
jest szafa kreatywności wypełniona 

produktami Colorino.
Arytmetyka mentalna zagościła 

w naszej szkole na dobre. Uczniowie 
trzech klas: 5 – kontynuują swoją 
przygodę z Abakusem, natomiast 
trzecio- i czwartoklasiści od wrze-
śnia wchodzą w fascynujący świat 
obliczeń mentalnych.

czytanie i wychowanie
Drugiego września zorganizowa-

liśmy akcję Narodowego Czytania 
„Ballad i romansów” Adama Mic-
kiewicza. Uczennice: Alicja Ścipień, 
Ilona Murawska, Natalia Bartnik, 
Julia Głogowska i Zuzanna Sadow-
ska pięknie zaprezentowały ballady 
pt. „Pani Twardowska” oraz „Lilie”. 
Starały się, aby słuchający ucznio-
wie jak najpełniej mogli przeżyć 
treść czytanych przez nich słów. W 
poniedziałek 5 września delegacja 
uczennic wzięła udział w gminnych 
obchodach Narodowego Czytania. 
Spotkanie, w którym uczestniczyli 
uczniowie ze wszystkich szkół z 
terenu gminy, odbyło się już po raz 
kolejny w gościnnych progach Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku. 
Podczas uroczystości zaproszeni 
goście oraz uczniowie przeczytali 
wybrane fragmenty ballad. Całość 
uświetnił specjalnie przygotowany 
na tę okoliczność występ lokalnych 
seniorów.

6 października nasza szkoła biła 
rekord w czytaniu na przerwie. To 
akcja realizowana w ramach Mię-
dzynarodowego Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych oraz kampanii społecznej 
„Cała Polska czyta dzieciom”. Ucznio-
wie oraz nauczyciele i pracownicy 
szkoły mogli oddać się lekturze 
ulubionych książek w wyznaczonej 
strefie czytania lub w indywidualnie 
wybranych przez siebie miejsca, zaś 
najmłodszym uczniom i przedszko-
lakom czytały zaproszone osoby.

Bezpieczeństwo i profilaktyka
Dzieci z klasy pierwszej i drugiej 

wygrały w Konkursie „Jak dbać o 
skórę”, realizowanym z zajęć pro-
gramu edukacji higienicznej „Czy-
ściochowa Akademia”, grę „Znajdź 
i dopasuj” z bohaterami, atrybu-
tami i elementami ze świata Czy-

ściochowa oraz kartę podarunkową 
o wartości 500 zł do zrealizowania 
w drogeriach Rossmann na zakup 
produktów higienicznych dla szkoły. 
Zadaniem uczniów było pokaza-
nie w dowolny, kreatywny sposób 
zasad dbania o skórę.

W drugim tygodniu września w 
ramach Tygodnia dla Profilaktyki 
Chorób Zakaźnych zostały przepro-
wadzone zajęcia wychowawcze, 
podczas których uczniowie zastana-
wiali się, co należy zrobić, aby unik-
nąć zakażenia chorobami zakaźnymi 
oraz co zrobić, aby choroby te nie 
rozprzestrzeniały się. Uczniowie 
dowiedzieli się także jak prawidłowo 
dbać o swoją odporność.

wycieczki
Wszystkim wiadomo, że wycieczki 

szkolne sprawiają uczniom najwię-
cej radości. We wrześniu uczniowie 
klasy 4 z wychowawcami wzięli 
udział w wyjeździe integracyj-
nym do Warszawy. Spacerowali 
po Starym Mieście oraz udali się 
do Muzeum Iluzji. Kolejnego dnia 
uczniowie klasy 4, 5 i 6 z nauczy-
cielami udali się do Radomia, aby 
celebrować Dzień Chłopaka w kinie. 
Uczestnicy wycieczki przemierzali 
ulice Radomia i podziwiali budowle 
i pomniki upamiętniające zarówno 
znanych ludzi, jak i organizacje czy 
wydarzenia. 30 września ucznio-
wie klasy 8 z wychowawczynią i 
gościem specjalnym udali się do 
Radomia, aby świętować Dzień 
Chłopaka w kręgielni Platinum. 12 
października klasa 5, dzięki nagro-
dzie finansowej za zajęcie pierw-
szego miejsca w Ogólnopolskim 
Konkursie Abakus Europe na najcie-
kawsze bombki abakusowe, udała 
się do parku trampolin „JumpWorld”.

Szachowe sukcesy
Weronika i Jarosław Kacperczyk 

1 października 2022 r. wzięli udział 
w II Turnieju o Puchar Burmistrza 
Miasta Pionki w szachach błyska-
wicznych. Spisali się wyśmienicie, 
Weronika otrzymała nagrodę Naj-
lepszej Juniorki, a partię Jarosława 
podpatrywali najznakomitsi szachiści 
tego turnieju. Jako najmłodsi ama-

torzy grali z zawodnikami wysoko 
notowanymi w rankingu szachowym 
zdobywając podziw i doświadczenie.

Podróż po Europie
5 października w naszej szkole 

obchodziliśmy Europejski Dzień 
Języków Obcych. To była interesu-
jąca podróż po Europie. Uczniowie 
klas 4–8 długo przygotowywali się 
do tego dnia, pracując w grupach 
nad plakatem o wylosowanym kraju, 
transparentem promującym naukę 
języków obcych oraz flagą. Uczest-
nicy zabawy przybyli przebrani w 
barwy lub stroje związane z pań-
stwami europejskimi. Dodatkowo 
każda klasa prezentowała piosenki 
w języku angielskim i niemieckim, 
które wzbogacili ciekawymi ukła-
dami tanecznymi. Zabawa była 
wspaniała. Pojawiły się również 
pozdrowienia prosto z Niemiec, 
hiszpański taniec oraz przepyszne 
smakołyki. Przedstawiciele każdej 
klasy rywalizowali także w różnych 
konkurencjach: rozsypanki wyra-
zowe, układanie zdań w języku 
obcym, rozpoznawanie powitań 
w różnych językach, wypisywanie 
jak największej liczby wyrazów po 
angielsku na literę „b” oraz wyka-
zywali się wiedzą na temat klubów 
sportowych. Wszystkim zmaganiom 
z ciekawością przyglądali się młodsi 
uczniowie, którzy głośnymi okrzy-
kami kibicowali starszym kolegom. 
Oni również włączyli się w przygo-
towania obchodów. Pokolorowane 
przez nich wcześniej flagi państw 
były prezentowane tego dnia w 
formie wystawy. Tego dnia wszy-
scy odnieśli zwycięstwo, ponieważ 
wykazali się wiedzą, kreatywno-
ścią oraz umiejętnością współpracy  

PSP w wierzchowinach
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w zespole. Uczniowie mogli przeko-
nać się, że warto uczyć się języków 
i poznawać kulturę różnych krajów, a 
przede wszystkim dobrze się bawić.

dzień tabliczki mnożenia
W naszej szkole już tradycją są 

obchody Światowego Dnia Tabliczki 
Mnożenia. Przygotowania do tego 
święta trwały cały tydzień. Szkoła 
została pięknie udekorowana. Na 
każdym kroku widoczne były wier-
szyki, przykłady z tabliczki mnożenia 
oraz tematyczne plakaty. Na lekcjach 
matematyki, języka angielskiego i 
języka niemieckiego wprowadzone 
zostały zabawy i gry nawiązujące 
do tematyki święta. Wszyscy bawili 
się wyśmienicie. Na długiej przerwie, 
w holu uczniowie mogli sprawdzić 
swoją znajomość tabliczki mnoże-
nia, nie tylko po polsku, ale również 
w języku angielskim i niemieckim. 
Dobra odpowiedź nagradzana była 
cukierkiem.

uroczystości szkolne
Pierwszą i bardzo ważną uroczy-

stością dla wychowanków oddziałów 
przedszkolnych było pasowanie na 
przedszkolaka. Na początku dzieci 
zaprezentowały swoje umiejętności 
– dając tym samym dowód, jak dużo 
już potrafią. Po części artystycznej 
przyrzekli dyrektor Justynie Turzyń-
skiej, że będą zgodnie bawić się w 
przedszkolu, przychodzić każdego 
dnia z uśmiechem, słuchać pani, 
pomagać kolegom i być dzielnymi 
przedszkolakami.

W ostatnich dniach września, 
dzięki współpracy naszej szkoły 
z Powiatowym Instytutem Kul-

tury, na zewnętrznym ogrodzeniu 
szkoły zawieszono bardzo ciekawą 
wystawę poświęconą patronowi 
– kardynałowi Stefanowi Wyszyń-
skiemu. Biograficzna wystawa 
elementarna przygotowywana 
przez Biuro Edukacji Narodowej IPN 
została zorganizowana, ponieważ 
wśród patronów 2021 roku, wybra-
nych uchwałami Sejmu i Senatu, zna-
lazł się kardynał Stefan Wyszyński, 
który w historii Polski zapisał się jako 
Prymas Tysiąclecia. W kilkunastu 
obrazach w formie banerów opatrzo-
nych komentarzami przedstawiono 
informacje o dzieciństwie, nauce i 
powołaniu do stanu kapłańskiego 
oraz bezprecedensową walkę wiary 
i męstwa Kardynała i Prymasa Pol-
ski księdza Stefana Wyszyńskiego  
w latach komunizmu.

Trzynastego października odbyła 
się uroczystość ślubowania i paso-
wania na uczniów. Pierwszoklasiści 
przez wiele dni solidnie przygotowy-
wali się do tego szczególnego dnia, 
chcąc jak najlepiej zaprezentować 
swoje umiejętności recytatorskie 
i wokalne. Najmłodsi zostali pod-
dani kilku niełatwym „egzaminom” 
zarządzonym przez Świteziankę. 
Wszystkie zadania wykonali wspa-
niale, czym potwierdzili gotowość do 
przyjęcia ich do grona pełnoprawnych 
uczniów. Uczniowie klasy pierw-
szej złożyli uroczyste ślubowanie, a 
dyrektor szkoły dokonała symbolicz-
nego aktu pasowania ich na uczniów. 
Świadkami tego doniosłego wyda-
rzenia byli wzruszeni rodzice oraz 
zaproszeni goście. Dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i wspaniałe 
upominki, a po uroczystości pozowały 

do wspólnej fotografii. Drugą część 
tej październikowej uroczystości sta-
nowił „Romantyczny koncert życzeń” 
dla nauczycieli oraz pracowników 
obsługi szkoły z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. W tym roku zestaw upo-
minkowy składał się z wyjątkowych 
życzeń oraz piosenek inspirowanych 
twórczością Adama Mickiewicza i 
Juliusza Słowackiego, aby uczcić 
Rok Polskiego Romantyzmu. Prze-
rywnikiem programu była zabawna 
scenka z życia szkolnego złożona ze 
znanych wszystkim cytatów narodo-
wych wieszczów. Po części artystycz-
nej nastąpiło uroczyste wręczenie 
nagród przyznanych przez dyrektor 
Justynę Turzyńską nauczycielom i 
pracownikom szkoły. Przedstawiciele 
Rady Rodziców przekazali na ręce 
dyrektor słodkie upominki z najlep-
szymi życzeniami dla całego Grona 
Pedagogicznego. Tego dnia również 
uczniowie kasy ósmej wprowadzili 
naszych najmłodszych uczniów w 
arkana życia szkolnego podczas 
wspólnych warsztatów.

laboratoria Przyszłości
W ramach Programu Laboratoria 

Przyszłości szkoła otrzymała wspar-
cie finansowe na zakup wyposaże-
nia technicznego niezbędnego do 
rozwoju umiejętności praktycznych 
wśród dzieci i młodzieży. Do szkoły 
trafił nowoczesny sprzęt, który 
uatrakcyjni zajęcia szkolne. Ucznio-
wie klasy 5 wykorzystali już okulary 
Wirtualnej Rzeczywistości Class 
VR, dzięki którym przenieśli się do 
świata nowoczesnej edukacji. Młodsi 
uczniowie bawili się na zajęciach 
klockami konstrukcyjnymi, które 
posiadają dodatkowe funkcje, dzięki 
temu wznosiły bardziej zaawanso-
wane konstrukcje. Dzieci konstru-
owały swoje budowle, działając  
w grupie, zauważały potrzebę two-
rzenia nowych elementów. Wyposa-
żenie zakupione w ramach Programu 
Laboratoria Przyszłości pozwoli 
odkryć nowe możliwości kształcenia 
i stworzy warunki do rozszerzenia 
umiejętności w wielu sferach życia i 
nauki. Zakupione pomoce z pewno-
ścią umożliwią prowadzenie cieka-
wych zajęć, wzmocnią odkrywanie 
talentów oraz rozwijanie zaintereso-
wań uczniów.

Patrycja wieczorek

Rok szkolny 2022/2023 rozpoczął 
się w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym we Wsoli niezwykle pozytywnie 
i przyniósł wiele miłych informacji. 
Już w sierpniu nauczyciele oddziałów 
przedszkolnych przeprowadzili dni ada-
ptacyjne dla nowych maluszków, które 
cieszyły się wielkim zainteresowaniem. 
Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, 
w tym roku szkolnym został otwarty 
kolejny odział przedszkolny.

Bierzemy udział w ogólnopolskim 
programie edukacyjnym „Laboratoria 
przyszłości”, dzięki któremu zakupiono 
wyposażenie techniczno-informa-
tyczne niezbędne do rozwoju umiejęt-
ności praktycznych.

5 września 2022 roku uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział w akcji 
„Narodowe czytanie” organizowanej 
przez Prezydenta RP już od 2012 roku, 
które odbyło się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Jedlińsku. Uczniowie 
naszej szkoły pięknie reprezentowali 
naszą szkołę.

Wrzesień rozpoczął się również 
bardzo kolorowo w oddziałach przed-
szkolnych, gdzie w wyjątkowy sposób 
obchodzono kolejno „Dzień kropki” 20 
września, „Dzień przedszkolaka” 26 
września, oraz „Dzień jabłka” 28 wrze-
śnia. W tym dniu dzieci nie tylko brały 
udział w dodatkowych zabawach i 
konkursach, ale również wykonywały 
piękne prace plastyczne oraz reprezen-
towały daną grupę własnym pomysłem 
na strój.

Obchodzony 30 września „Dzień 
Chłopaka” również znalazł swoje 
odzwierciedlenie w naszej szkole, 
jednak w nieco innej odsłonie. Z tej 
okazji klasy I–III udały się do Multikina 
w Radomiu na lekcje kinematografii 
organizowane tuż przed seansem filmu 
pt. „Urwis”, natomiast oddziały przed-
szkolne miło spędziły dzień w zagrodzie 
edukacyjnej „Ale heca” w Małomierzy-
cach.

Początek roku szkolnego zaowo-
cował również wieloma ciekawymi 

wycieczkami, które nie tylko poszerzyły 
zainteresowania oraz wiedzę naszych 
uczniów, ale również pozwoliły na żywy 
kontakt z historią, kulturą i przyrodą. 
Klasa Va udała się do Krakowa, gdzie 
podążając trasą historycznego miasta 
poznali wiele interesujących faktów 
i ciekawostek. Następnie w Muzeum 
Książąt Czartoryskich uczniowie mieli 
szansę oglądać najcenniejszą w Polsce 
kolekcję sztuki oraz arcydzieł świato-
wego malarstwa. Ostatnim etapem tej 
niezwykle atrakcyjnej wycieczki była 
średniowieczna kopalnia soli „Wie-
liczka”, czynna do chwili obecnej. Nato-
miast klasy drugie gościły w Nadleśnic-
twie Marcule, koło Iłży, gdzie podążając 
ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą, 
oglądały różnorodną roślinność, jak 
również obserwowały wybranych 
mieszkańców lasu. Miłym akcentem 
na zakończenie zajęć przyrodniczych 
było ognisko oraz wręczenie każdemu 
dziecku sadzonek drzew liściastych 
oraz iglastych, w ramach ogólnopolskiej 
akcji pod patronatem Prezydenta RP 

„Sadzimy lasy”.
Na początku października rozstrzy-

gnięto pierwszy konkurs szkolny z 
okazji „Europejskiego Dnia Języków 
Obcych”, w którym uczniowie klas II–VIII 
przygotowali, wspólnie z wychowaw-
cami, plakaty reprezentujące wybrane 
państwo wraz z jego językiem urzędo-
wym. W ten sposób poszerzyli swoje 
wiadomości oraz zainteresowania 
językami obcymi. Wygrała klasa IIIb pod 
wychowawstwem Elżbiety Kokosz-
czyk, reprezentująca Francję. Wszyscy 
finaliści otrzymali sprzęt sportowy 
zakupiony z funduszy Rady Rodziców. 
Gratulujemy!

Wolontariat działający przy naszej 
szkole również prężnie działa. Konty-
nuujemy zbiórkę plastikowych korków 
dla Oliwiera, wznawiamy akcję „Karma 
dla psiaka i kociaka” dla zwierząt ze 
schroniska w Urbanowie oraz poma-
gamy posprzątać zaniedbane groby na 
cmentarzu we Wsoli przygotowując je 
do Dnia Wszystkich Świętych. 

zSP wsola

zSP we wsoli
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Na dobry początek
Nowy rok szkolny rozpoczął się 

dla Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego intensywnie. Nie tylko z 
uwagi na fakt, iż placówka z każdym 
rokiem powiększa się pod wzglę-
dem liczebności uczniów, ale także 
ze względu na powołanie nowych 
władz zarządzających szkołą. Miło 
nam poinformować, że w bieżącym 
roku szkolnym nad jakością pracy 
szkoły oraz wspierać swoją wiedzą 
i doświadczeniem będą: Jacek Tuzi-
nek – dyrektor, Agnieszka Piszak 
– wicedyrektor (klasy IV–VII), Anna 
Jastrzębska – wicedyrektor (oddziały 
przedszkolne oraz klasy 0–III).

1 września br. w sali gimnastycz-
nej spotkali się przedstawiciele 
władz terenowych, uczniowie, 
grono pedagogiczne wraz z dyrek-
cją szkoły oraz rodzice. Spotkanie 
rozpoczął wójt gminy Kamil Dzie-
wierz, który oficjalnie powołał na 
stanowisko dyrektora ZSP w Jedliń-
sku Jacka Tuzinka. Kolejno głos 
zabrali zaproszeni goście, w tym 
przedstawiciele kuratorium, dele-
gatury w Radomiu, Wojewódzkiego 
Inspektoratu Transportu Drogo-
wego. Po zakończeniu uroczystości 
uczniowie wraz rodzicami i nauczy-
cielami udali się do sal, w których 
odbyły się indywidualne spotkania 
wychowawców z dziećmi i mło-
dzieżą. Entuzjazm rozpoczęcia roku 
szkolnego potęgowała radość z 
posiadania nowego autobusu, który 
został przekazany naszej szkole.

Ballady i romanse wybrzmiały 
w bibliotece w Jedlińsku

W tegorocznym Narodowym 
Czytaniu lekturą były „Ballady 
i romanse” – tomik poezji, który 
zapoczątkował epokę romanty-
zmu w literaturze polskiej. Była 
to jedenasta edycja akcji, zaini-
cjowanej przez parę prezydencką. 
200 temu, mało komu wówczas 
znany młody nauczyciel, Adam Mic-
kiewicz, postanowił wydać swój 
pierwszy poetycki tomik. Udało mu 
się, książka stała się bestsellerem, 
a on sam wszedł do kanonu pol-
skiej literatury jako jej największy 
twórca. Zbiorem tym Mickiewicz 
wpisał się również w trwający od 
kilku lat w ówczesnej Polsce gwał-
towny spór. Stronami owej batalii 
o nowe rozumienie nie tylko litera-
tury, ale szerzej: kultury, człowieka i 
narodu byli przedstawiciele odcho-
dzącej, jak miało okazać się, epoki: 
„klasycy” oraz młodzi spod znaku 
„romantyków”. Adam Mickiewicz 
jednak swoim tomem poezji nie 
tylko wniósł do tej polemiki nowe, 
teoretyczne treści (uzasadniając 
choćby wybór gatunku ballado-
wego), ale nade wszystko: uosobił 
w znakomitych literacko utworach 
nowego „romantycznego ducha”. 
Walka przeszła z poziomu publicy-
stycznych, czytanych przez garstkę 
rozpraw, na płaszczyznę twórczo-
ści. Początkowy nakład „Ballad i 
romansów” – 500 egzemplarzy – 
rozszedł się bardzo szybko. Ponoć 
już na przełomie listopada i grudnia 
1822 roku nie sposób było dostać 
tego nowego intrygującego tytułu 
(Maryla Wereszczakówna, jak dono-
szą źródła, denerwowała się, gdy 

wciąż, mimo obietnic, nie otrzymy-
wała książki od zakochanego w niej 
poety).

Naszą szkołę w Narodowym Czy-
taniu reprezentowały uczennice: 
Łucja Walczak, Antonina Makulska i 
Zofia Kraska.

Pasowanie na ucznia
12 października zapadnie na 

długo w pamięci uczniów klas 
pierwszych oraz ich rodziców. To 
właśnie tego dnia odbyło się uro-
czyste pasowanie na ucznia. Pierw-
szoklasiści uroczyście zatańczyli 
poloneza do muzyki Wojciecha 
Kilara, zaprezentowali umiejętno-
ści recytatorskie, przypomnieli, kim 
jest wzorowy uczeń. Najbardziej 
wyczekiwana częścią uroczysto-
ści było ślubowanie oraz pasowa-
nie przez dyrektora szkoły, Jacka 
Tuzinka. Pierwszoklasiści głośno 
obiecali, że będą się pilnie uczyć, 
strzec honoru i dobrego imienia 
naszej szkoły, szanować rodziców i 
nauczycieli, być dobrymi kolegami i 
koleżankami, kochać ojczyznę.

dziękując nauczycielom
Dzień Komisji Edukacji Narodo-

wej to czas, by podziękować tym, 
którzy na co dzień zajmują się edu-
kacją i wychowaniem dzieci i mło-
dzieży.

13 października, w przeddzień 
Dnia Nauczyciela, uczniowie naszej 
szkoły podziękowali swoim peda-
gogom, prezentując minispek-
takl „Rozmowy podczas przerwy  

w pokoju nauczycielskim”. Przed-
stawienie – okraszone dowcipem 
– spotkało się z żywiołową reakcja 
publiczności. Młodzi aktorzy, wcie-
lając się w role nauczycieli, zapre-
zentowali swoje talenty przed 
przybyłymi gośćmi: wójtem gminy 
Kamilem Dziewierzem, przewod-
niczącym rady gminy Łukaszem 
Kurkiem, dyrektor CUW Magdaleną 
Kolasą, przedstawicielami Szkolnej 
Rady Rodziców, dyrekcją szkoły, 
nauczycielami oraz koleżankami i 
kolegami ze szkolnej ławy. Swo-
imi talentami aktorskimi podzielili 
się: Błażej Szymczak, 7a – dyrektor 
szkoły; Kuba Bartnik, 7a – konfe-
ransjer; Kuba Cieśliński, 7a – polo-
nista; Filip Walczak, 7a – nauczyciel 
stażysta; Maciej Nowakowski, 7a 
– nauczyciel informatyki; Kacper 
Faliński, 4a – nauczyciel stażysta; 
Mikołaj Walczak, 8b – nauczycielka 
klas młodszych; Natalia Szyma-
nowicz, 8b – nauczycielka historii; 
Anna Krawczyk, 8b – nauczycielka 
wychowania fizycznego, Maja 
Skrzypek, 8b – nauczycielka-eme-
rytka.

Talenty muzyczne – piosenkar-
skie oraz instrumentalne zaprezen-
towali: Kacper Faliński, 4a – akor-
deon; Aleksandra Milik, 4a – vocal; 
Aleksander Dziewit, 8b – vocal.

Wiele radości wniósł również 
występ dzieci ze szkolnej świetlicy, 
które – pod kierunkiem D. Religi – 
zaśpiewały piosenki.

anna Kraska

zSP w Jedlińsku

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Batalionów 

chłopskich w Starych zawa-
dach przystąpiła do projektu 
edukacyjnego organizowa-
nego przez fundację PGNiG 
im. Ignacego łukasiewicza 
pt.”Być jak Ignacy”.

W ramach innowacji pedago-
gicznej uczniowie realizowali 
pierwszy etap programu, w 
którym poznali układ okresowy 
pierwiastków, dowiedzieli się 
kim była Maria Skłodowska- 
Curie czytając list od robota Blu 
i układali pierwiastkowe puzzle. 
Dowiedzieli się również, co to  

jest Nagroda Nobla.  Wykonali 
także zadanie praktyczne, w któ-
rym powstały modele atomów 
i przeprowadzili doświadczenie 
chemiczne „Wulkan energii”. 

Iwona Socha

„Być jak Ignacy”
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trwa sezon jesienny w grach zespołowych,  
zSP Jedlińsk w czołówce szkół mazowsza, sukcesy 
młodzieży w przełajach i tenisie stołowym. 

„Stare” ligi po nowemu
W nowym sezonie siatkar-

skich rozgrywek nastąpiła reor-
ganizacja poszczególnych grup  
i nazewnictwa. W efekcie, siatka-
rze SPS Radmot Jedlińsk, którzy 
występowali w czwartej lidze, 
w bieżącym roku grają w II lidze 
Mazowieckiej Ligi Seniorów w 
grupie „B”. Natomiast żeńska 
drużyna Jedlińska, która grała w 
III lidze, sezon rozpoczęła jako 
pierwszoligowy zespół Mazo-
wieckiej Ligi Seniorek w grupie 
„B”. W praktyce - zachowano 
układ sił i zasięg terytorialny 
rozgrywek do województwa 
mazowieckiego, zmieniono 
nazewnictwo. Nie zmienił się 
także prowadzący rozgrywki na 
tym poziomie, czyli Mazowiecko 
- Warszawski  Związek Piłki Siat-
kowej. Nasze drużyny rozegrały 
dotychczas siedem spotkań. 
Lepiej zaczęli mężczyźni. Wygrali 
pierwsze trzy mecze, pokonu-
jąc u siebie KKS Kozienice 3:0 
(13,19,9) oraz na wyjazdach 
Bór Regut 3:1 (23,25, -15, 14)  
i w tym samym stosunku UKS 
Orlęta Raszyn (21, -22, 19,17).  
W minionej kolejce doznali jed-
nak we własnej hali porażki  
z lokalnym rywalem GKS Jastrzę-
bia 1:3 (-18, -21, 19, -16).   

Z dorobkiem 9 pkt  Radmot zaj-
muje drugą lokatę w dziesięcio-
zespołowej grupie, w której grają 
jeszcze drużyny z Przytyka, Błę-
dowa, Gozdu, Skaryszewa i Kon-
stancina. Na podstawie dotych-
czasowych wyników można 
typować podopiecznych trenera 
Jacka Skroka jako jednych z 
faworytów do  czołowych miejsc 
rundy zasadniczej. 

Natomiast siatkarki, prowa-
dzone przez Krzysztofa Mer-
galskiego, uległy na wyjeździe 
0:3 (-17, -14, -20) drużynie 
Kaman Warszawa oraz na wła-
snym boisku, UKS-owi Raszyn 
2:3 (-20, 22, -20, 20, -13). Spo-
tkanie z młodziutką ekipą MUKS 
Joker Kozienice wygrały zdecy-
dowanie 3:0 (8,15, 8) W tabeli 
prowadzi Kaman, Radmot jest 
trzeci. Rywalami w grupie pozo-
stają jeszcze zespoły z Przytyka 
i Warki. Rozgrywki odbywają się 
w trzech grupach po 6 drużyn.

Niestraszna im piąta liga.
Piłkarze Drogowca Jedlińsk 

sezon rozpoczęli w grupie dru-
giej nowo utworzonej mazo-
wieckiej V ligi „Decathlon”.  
Po rozegraniu 12 kolejek spisują 
się bardzo dobrze, wygrywając 8 
spotkań, dwa remisując i dozna-

jąc jednej porażki. W meczach 
u siebie wygrali 2:0 z Milanem 
Milanówek, 1:0 z LKS Chlebna, 
6:0 z AP Żyrardowianka, 5:1 
Płomień Dębe Wielkie  i zremi-
sowali 1:1 z MLKS Józefovia. 
Na boiskach rywali pokonali 
Naprzód Skórzec 3:0, MLKS 
Podlasie Sokołów Podlaski 3:2, 
Jabłoniankę Jabłonna 11:0(!), 
zremisowali 2:2 z aktualnym 
liderem LKS Promna i przegrali  
z Enea Energia Kozienice 0:4. 
Drogowiec z 26 punktami plasuje 
się na trzecim miejscu w tabeli, 
mając o jeden rozegrany mecz od 
lidera LKS Promna – 28 pkt. Dru-
gie miejsce zajmuje Energia z 27 
pkt., która  też rozegrała jeden 
mecz mniej. Grupa liczy 15 dru-
żyn.  Futbolistom Jedlińska pozo-
stały do rozegrania w jesiennej 

rundzie mecze z Mazovią II Mińsk 
Mazowiecki, Pogonią II Siedlce  
i Tygrysem Huta Mińska.

wystartowali tenisiści 
stołowi Victorii

Trzy drużyny pingpongistów w 
ligach seniorów wystawił ULKS 
Victorii Jedlińsk. W trzeciej lidze 
w czterech kolejkach Jedlińsk 
przegrał swoje spotkania ulega-
jąc KS Nadarzyn 4:8, MUKS Bein-
teractive Gąbin 5:8, KTS II Nowy 
Dwór Mazowiecki 1:9 oraz Spójni 
II Warszawa 3:8. W piątej lidze 
występuje dwa zespoły Jedliń-
ska. Victoria II w inauguracyjnym 
meczu pokonała trzecią drużynę 
10:0, Takim samym wynikiem 
zakończyło się spotkanie z Pała-
cem Młodzieży II Warszawa.  
Trzecia wygrana w pojedynku 

mecz SPS radmot Jedlińsk z GKS Jastrzębia obfitował  
w wiele ciekawych akcji.

•

drużyna SPS radmot przed meczem z Jokerem Kozienice.•

drużyna SPS radmot przed meczem z Jokerem Kozienice.•

zawodnicy drogowca przed wygranym 3:0 meczem z mazovia II mińsk mazowiecki.•
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z Tymianką Stary Gózd 8:4. 
Mecz z Iskrą Kotuń zakończył 
się porażką 6:8. Victoria III 
przegrała z ULKS III Kazanów 
6:8 oraz wygrała z czwartym  
zespołem Kazanowa 9:1 i Top
-Spinem Pionki 8:5. W tabeli drugi 
zespół Jedlińska jest wicelide-
rem, trzeci zajmuje siódmą lokatę  
w dwunastodrużynowej grupie. 

SPort dzIEcI 
I młodzIEŻy

wysoko we 
współzawodnictwie szkół
W Teresinie odbyło się pod-

sumowanie współzawodnictwa 
XXIV Mazowieckich Igrzysk 
Dzieci i Młodzieży Szkolnej za 
rok szkolny 2021/2022. W kate-
gorii dzieci, wśród 222 sklasy-
fikowanych placówek, czwarte 
miejsce dla ZSP Jedlińsk. Szkołę 
z Jedlińska wyprzedziły jedynie  
PSP Nr 204 Warszawa i dwie 
szkoły z Siedlec – odpowied-
nio PSP Nr 8 i PSP Nr 5. Do 
podium zabrakło zaledwie 
jednego punktu. Na koń-
cowy wynik złożyły się suk-
cesy sztafet przełajowych, 
lekkoatletów, czwórboistek  
i tenisistek stołowych uwień-
czone zdobyciem trzech medali. 
To bardzo duży sukces zarówno 
uczniów szkoły jak i nauczycieli 
wychowania fizycznego. W czo-
łówce uplasowały się praktycz-
nie duże szkoły miejskie, do któ-
rych uczęszcza znacznie większa 
ilość uczniów niż w Jedlińsku.  

Ma to niezwykle istotny wpływ 
na możliwości placówek w zakre-
sie doboru uczniów do konkuren-
cji sportowych.   W rywalizacji 
młodzieży ZSP w Jedlińsku zajął 
23. lokatę wśród 261 sklasy-
fikowanych szkół. Pamiątkowy 
puchar i dyplom odebrał Jacek 
Tuzinek – dyrektor ZSP Jedlińsk.   

9 medali w Siedlcach
Ponad 1000  uczestników 

wzięło udział w Międzynaro-
dowych Zawodach  w Lekkiej 
Atletyce im. Henryka Jakimiaka 
w Siedlcach.  Do rywalizacji przy-
stąpili  uczniowie z ponad 50 
placówek, w tym ekipy z Litwy. 
W gronie startujących wystąpiło 
52 reprezentantów ZSP Jedlińsk. 
Spisali się znakomicie, dzie-

więciokrotnie stając na podium  
z dorobkiem 4 złotych i 5 brą-
zowych medali. Na szczególne 
wyróżnienie zasługują Karol 
Gołda i Maciek Karasek, którzy 

po raz drugi z rzędu zostali zwy-
cięzcami w tej imprezie. Karol 
wygrał bieg na dystansie 300 
m z nowym rekordem życiowym, 
Maciek pobiegł dystans 1000 m 
(w ubiegłym roku 600 m) niczym 
doświadczony wyga, uciekając 
rywalom po przebiegnięciu 700 
m.  W biegu na 600m wśród 
piątoklasistów najlepszy okazał 
się Dominik Grabowski. Czwarte 
złoto powędrowało do trzeciokla-
sisty Jędrka Machniaka, który w 
kategorii rocznika 2012 i młodsi 
skoczył w dal 4 metry pokonując 
starszych rywali, w tym kolej-
nego naszego reprezentanta 
Adama Markowskiego, który sta-
nął na trzecim stopniu podium. 
Następny brąz to zasługa 
Filipa Skorupy, który pobiegł na 
dystansie 1000 m w roczniku 
2011.  Medalowy wyczyn kolegi 
powtórzył Tymek Makulski zaj-
mując trzecie miejsce na 600 
m w gronie szóstoklasistów.  

maciej Karasek - złotym medalistą międzynarodowych zawodów  
w lekkiej atletyce w Siedlcach.

•

maja małek na 3. stopniu podium I GP Żaczek w chotomowie.•
złote medalistki eliminacji międzypowiatowych XXV mImS  
w sztafetowych biegach przełajowych.

•

Sztafeta zSP Jedlińsk zajęła IV miejsce w finale wojewódzkim.•
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Dwa kolejne brązowe medale 
wywalczyły sztafety ósmokla-
sistów: 4x100 m dziewcząt  
w składzie Maria Szymczak, 
Wiktoria Kocińska, Martyna 
Nowakowska i Maja Flo-
rek oraz olimpijska - Dawid 
Lipiec, Bartosz Grochala,  
Maja Florek i Maria Szymczak.  

majka małek na podium 
I GP mazowsza żaków  

W I Grand Prix Mazowsza  
w tenisie stołowym w Chotomo-
wie o dużą niespodziankę posta-
rała się Majka Małek (Victoria 
Jedlińsk) która pierwszej porażki 
doznała dopiero w półfinale, a w 
pojedynku o trzecią lokatę poko-
nała 3:1 Oliwię Brandenburę  
z Serocka. Wśród 24 zawodni-
czek Zuzia Jarosińska zajęła miej-
sca 9-12 a Lila Dębniak 17-20.  
W rywalizacji chłopców, do któ-
rej zgłoszono 36 uczestników,  
z podopiecznych Bogdana Religi 
najwyżej uplasował się Kaper 
Bieniek – miejsca 13-16. Janek 
Feruś zajął miejsca 17-20, Szy-
mek Kowalski 25-32. 

w finale wojewódzkim 
tuż za podium

Rozpoczęła się kolejna, jubile-
uszowa edycja XXV Mazowiec-
kich Igrzysk Dzieci i Młodzieży 
Szkolnej. W finale wojewódz-
kim  w sztafetowych biegach 
przełajowych w Kamionie zmie-
rzyło się po 16 najlepszych ekip 
z Mazowsza, w tym zespoły 
dziewcząt i chłopców młodszych 
z ZSP Jedlińsk, które w elimi-
nacjach międzypowiatowych 
zdobyły odpowiednio złoty i 
srebrny medal. Znakomicie 
zaprezentowali się chłopcy, któ-
rzy do ostatniej zmiany toczyli 
niezwykle wyrównana walkę z 

pięcioma sztafetami. Kolejność 
po każdej zmianie zmieniała się 
jak w kalejdoskopie. Biegacze 
Jedlińska kilkakrotnie kończyli 
zmiany na medalowym miejscu, 
dwukrotnie prowadząc. Po ósmej 
zmianie nasi spadli na czwarte 
miejsce. Na dziewiątej, lider 
zespołu Maciek Karasek wypro-
wadził drużynę na drugie miej-

sce z minimalną stratą do pro-
wadzących. Niestety, w ostatniej 
odsłonie Jedlińsk nie utrzymał 
znakomitego miejsca. Chłopcy 
zakończyli rywalizację na tak 
nielubianym,  czwartym miejscu. 
Sztafeta dziewcząt, która róż-
niła się aż w jednej trzeciej od 
podstawowego składu, startu-
jąc bez rezerwowej, wywalczyła  
12. lokatę wśród 16 ekip. 

Nikola z Pucharem PztS
Nikola Belica, uczennica ZSP 

Jedlińsk, startując w barwach 
radomskiej „Broni”, wygrała kate-
gorię młodziczek w V Młodzieżo-
wym Turnieju Tenisa Stołowego 
o Puchar Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego. W Białym-
stoku Nikola wygrała wszystkie 
gry, pokonując w finale 3:1 Lenę 
Romanowską z Ogniwa Chełm. 

   
mieszkaniec Jedlińska, 

sędzią Superligi
Piotr Zaremba, jedlińszczanin, 

na co dzień nauczyciel wycho-
wania fizycznego w Starym Goź-
dzie został jednym ze 124 licen-
cjonowanych sędziów Polskiego 

Związku Tenisa Stołowego 
uprawnionych do prowadzenia 
meczów superligi mężczyzn  
i ektraligi kobiet oraz wszyst-
kich rozgrywek na szczeblu  
centralnym. 

Gratulujemy i życzymy podej-
mowania samych trafnych roz-
strzygnięć sędziowskich.  
   

Krystian Kilar

Nikola Belica (pierwsza z lewej) z pucharem PztS w Białymstoku.•
Piotr zaremba - sędzią Superligi.•
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