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Zapraszam do lektury 
ostatniego w tym roku, 
70. numeru naszej lokalnej 
gazety. Jestem przekonany, 
że każdy z Państwa znaj-
dzie w nim coś dla siebie – 
tematyka artykułów jest jak 
zawsze dosyć szeroka: od 
bieżących wydarzeń z terenu 
gminy, poprzez informacje 
z życia szkół, po wiadomo-
ści ze sportu gminnego. Nie 
zabraknie również informacji 
o realizowanych inwesty-
cjach, czy ważnych komuni-
katów dla mieszkańców.

Największą realizowaną 
obecnie inwestycją jest 
kolejny, II etap budowy kana-
lizacji sanitarnej w miej-
scowościach Wsola i Wielo-
góra. Cała inwestycja będzie 
kosztowała ponad 9 mln zł, 
a zakres prac wykonanych 
w bieżącym roku to koszt 
ponad 4,5 mln zł. Inwesty-
cja będzie kontynuowana 
w roku 2023, podobnie jak 

budowa hydroforni wraz ze 
zbiornikiem retencyjnym 
w Wielogórze. Koszt tego 
zadania to ponad 1,5 mln zł. 
Warto zaznaczyć, że obydwie 
te inwestycje zostały objęte 
rządowym programem Pol-
ski Ład – udało się pozyskać 
dofinansowanie w kwocie 
7,1 mln zł (kanalizacja) oraz 
1,2 mln zł (hydrofornia). Bar-
dzo ważną inwestycją ze 
względu na bezpieczeństwo 
i komfort dowozu dzieci do 
szkół jest zakup nowocze-
snego autobusu dla Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
we Wsoli. Jego koszt to 
ponad 1 mln zł, a dostawa 
zostanie zrealizowana  
już w przyszłym roku.

Zachęcam również do 
zapoznania się z artykułem 
o Narodowym Święcie Nie-
podległości. To wyjątkowe 
wydarzenie przyciągnęło 
wielu mieszkańców gminy 
Jedlińsk, jak również gości 

spoza gminy. W tym miejscy 
chciałby szczególnie podzię-
kować ministrowi Wojcie-
chowi Skurkiewiczowi, który 
objął honorowy patronat nad 
tym wydarzeniem.

Za nami także już kolejny 
finał akcji społecznej „Szla-
chetna Paczka”, organi-
zowany w naszej gminie. 
Ponad 30 rodzin otrzymało 
paczki świąteczne od ludzi 
dobrego serca z całej Polski. 
Dziękuję wszystkim darczyń-
com oraz wolontariuszom i 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do sukcesu tego pro-

jektu, za ich zaangażowanie 
i poświęcenie.

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 
chciałbym złożyć wszystkim 
mieszkańcom gminy Jedlińsk 
najlepsze życzenia zdro-
wia, spokoju oraz pogody 
ducha, a nadchodzący Nowy 
Rok 2023 niech przynie-
sie wszystkim spełnie-
nie marzeń oraz realizację 
osobistych i zawodowych  
zamierzeń.

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

Serdecznie dziękuję Annie i Radosławowi Rogalskim ze Wsoli 
za choinkę, która ozdobiła w tym roku  Rynek w Jedlińsku.

Wójt Gminy Jedlińsk
Kamil Dziewierz
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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 realIzacJI

Budowa wiaty z grillem w ludwikowie
W traKcIe PoStęPoWaNIa PrzetarGoWeGo

reMoNt BoISKa Przy PSP WIerzchoWINy
W traKcIe realIzacJI

BuDoWa altaNy z GrIlleM We WSolI
zaKoŃczoNo

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

Wartość: 25.000,00 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

Ścięcie Śmierci
21 lutego 2023 r. /wtorek/ o godz.13:00 na Rynku w Jedlińsku rozpocznie się świętowanie 
ostatniego dnia karnawału. W programie m.in.: występy zespołów i kapeli ludowych,  jarmark 

sztuki ludowej i wiele innych atrakcji. O godz. 15:30 zostanie odtworzone widowisko plenerowe  
„Ścięcie Śmierci”.  Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania. 

Jeśli chcesz podtrzymać tradycję, zgłoś swój udział jako artysta-amator w widowisku obrzędowym „Ścięcie Śmierci”. 
Zapisy przyjmowane będą w godzinach pracy GCKIKF w Jedlińsku  od 15 stycznia do 15 lutego 2022 roku.
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rozbudowa oczyszczalni
9 listopada w urzędzie Gminy w Jedlińsku, Kamil Dzie-

wierz - wójt gminy Jedlińsk, przy kontrasygnacie Ilo-
ny Starzyńskiej - skarbnik gminy, podpisał umowę na 
projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jedlińsku.

3 listopada 2022 r. została uroczyście oddana do użyt-
ku, wyremontowana droga powiatowa w lisowie.

Firma, która wygrała prze-
targ wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego w ramach zada-
nia: „Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Jedlińsku wraz z roz-

budową sieci kanalizacyjnej” 
to NBM Technologie Mroczka  
i Wspólnicy, a koszt projektu: 
260.000 zł

Wyremontowana 
droga w lisowie

Zakres prac remontowych 
obejmował odcinek o długo-
ści prawie 1400 m – od Lisowa 
wzdłuż linii kolejowej nr 8 do 
wiaduktu w Lisowie (Dębniak).

W uroczystości udział wzięli: 
Waldemar Trelka – staro-

sta radomski wraz z radnymi 
powiatu, Kamil Dziewierz – wójt 
gminy wraz z Łukaszem Kurkiem 
– przewodniczącym rady gminy 
Jedlińsk, pracownicy starostwa 
oraz mieszkańcy Lisowa. Drogę 
poświęcił ks. Czesław Sobolew-
ski, proboszcz parafii Lisów.
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Szkolenie zorganizowano 
ze współpracą z Mazowieckim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolni-
czego. Kurs skończył się egzami-
nem, a uzyskane uprawnienia są 
ważne przez okres 5 lat w zakre-
sie wykonywania oprysków 
środkami chemicznymi oraz 

zakupu środków ochrony roślin. 

Więcej informacji o kolejnych 
organizowanych szkoleniach 
można uzyskać dzwoniąc do 
Powiatowego Zespołu Doradz-
twa Rolniczego w Radomiu 48 
332-39-75 lub 512-262-066.

Szkolenie dla rolników
W dniu 12.10.2022 r. w świetlicy w Nowych za-

wadach odbyło się szkolenie uzupełniają-
ce z zakresu stosowania środków ochrony roślin 
przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego  
do stosowania tych środków. 

Kolejna dotacja dla PSP w Wierzchowinach

„Być jak Ignacy” ponownie w Wierzchowinach

Po raz kolejny Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Wierzchowinach otrzymała dotację fundacji  
mBanku na realizację projektu matematycznego.

Tegoroczna edycja programu 
zakłada połączenie edukacji 
matematycznej z ekologią, dla-
tego zwycięski projekt „Przyrod-
nicza geometria” łączy te dwa 
zagadnienia. Częste zajęcia w 
terenie, obserwacja przyrody, 
wyszukiwanie fraktali w otacza-

jącym świecie, symetrycznych 
śladów na śniegu czy geome-
trycznych roślin lub elemen-
tów budowli może okazać się 
dla dzieci fascynującym zaję-
ciem. Dodatkową atrakcją dla 
uczestników projektu będzie 
wycieczka do zamku Krzyżto-

pór, który kryje wielką matema-
tyczną tajemnicę. Poza zwiedza-
niem zamku uczniowie wezmą 
udział z warsztatach.

Otrzymana dotacja cieszy tym 
bardziej, że jest to już drugie 
w tym roku i czwarte w ciągu 
ostatnich dwóch lat dofinanso-

wanie przez Fundację mBanku 
projektów matematycznych  
w Wierzchowinach. Mamy 
nadzieję, że ta dobra passa 
będzie jeszcze trwała przez 
kolejne lata.

Justyna Sadowska

uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im.  
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowi-

nach po raz kolejny uczestniczą w ogólnopolskim pro-
jekcie edukacyjnym „Być jak Ignacy”, organizowanym 
przez fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Celem programu jest popula-
ryzacja polskiej nauki oraz pie-
lęgnowanie pamięci o wybitnych 
polskich naukowcach i wynalaz-
cach. Tegoroczna edycja odbywa 
się pod hasłem „Zostań amba-
sadorem nauki”. Program ma 
zachęcić dzieci do promowania 
nauki i zdobywania wiedzy mię-
dzy innymi w takich dziedzinach 
jak: astronomia, ekonomia, siły 
natury, optyka, czy kryptologia. 
Łącznie przygotowano aż 8 cie-

kawych tematów. Dwa pierwsze: 
„Cząstki elementarne i chemia w 
życiu codziennym” oraz „Woda i 
wyporność” uczniowie z Wierz-
chowin już zrealizowali. Uczest-
nicy programu poznali postacie 
Marie Skłodowskiej-Curie oraz 
Stefana Drzewieckiego. Stwo-
rzyli modele pierwiastków oraz 
modele łódek, nauczyli się wią-
zać węzły takie jak węzeł płaski, 
refowy, czy ratowniczy. Młodzi 
ambasadorzy nauki skonstru-

owali wynalazki dla bliskich: 
wodoodporny i nietonący pojem-
nik na zapałki, kuchenny pojem-
nik na sypką żywność i kubek z 
butelki. Dużo radości sprawiło 
uczniom wykonanie wulkanu 

energii. Udział w programie daje 
młodzieży możliwość nie tylko 
zdobycia nowej wiedzy i umiejęt-
ności ale też wspaniałej zabawy.

Justyna Sadowska
Katarzyna tkaczyk
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  Warto przeczytać!
„Dobrze, że jesteś” – Gabriela Gargaś
Nostalgiczna opowieść, która otuli wasze serca. Opowiada o odwadze do bycia sobą, blaskach i cieniach 
prawdziwej miłości i przyjaźni, która pomaga przetrwać najtrudniejszy czas.

„Dekorowanie świątecznego stołu” – Polly Pinder
Dzięki inspirującym pomysłom przedstawionym w książce dekorowanie świątecznego stołu okaże się wyjąt-
kowo łatwe. Przejrzyste instrukcje, jak przygotować wspaniałe ozdoby z koralików, drutu, wstążek, świec, nici 
i papieru.

„Najpiękniejsze polskie kolędy” – Marzena Baranowska
Śpiewnik kolęd przedstawia najpiękniejsze polskie kolędy zilustrowane obrazami Rubensa, Rembrandta, 
Botticellego. Zamieszczone nuty zawierają linie melodyczne zapisane w tonacjach wygodnych do grania 
i śpiewania.

„Pucio i ćwiczenia z mówienia” – Marta Galewska-Kustra
Poznajcie Pucia i jego wesołą rodzinkę, spędzając z nimi ferie w górach! W tej części przygód Pucia nad-
chodzi czas na wzbogacenie zasobu słów dziecka, rozwijanie mowy zdaniowej oraz naukę stosowania 
podstawowych reguł gramatyki. 

„Pięć choinek w tym jedna kradziona. opowieść świąteczna” – Barbara Kosmowska
Ciepło jakie bije z opowiadań rozgrzewa serca, wzrusza i sprawia, że ma się ochotę jak najszybciej zabrać 
się za lepienie pierogów, ubieranie choinki i po prostu – snucie długich, pełnych sentymentów rozmów ze 
swoją całą rodziną.

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

„Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece
W tym roku „Wyprawki czytelnicze” czekają na przed-

szkolaków z roczników 2016–2019. a co czeka na 
Małego czytelnika w „Wyprawce czytelniczej”? „Krasnal 
w Krzywej czapce” to autorska książka stworzona spe-
cjalnie na potrzeby kampanii przez znanego i cenionego 
pisarza Wojciecha Widłaka oraz znakomitą ilustratorkę 
aleksandrę Krzanowską. 

„Książką połączeni, czyli Mały 
Czytelnik w bibliotece” to bro-
szura dla rodziców przypomina-
jąca o nieocenionej roli książek 
w rozwoju dziecka i korzyściach 
wynikających z regularnego 
czytania i odwiedzania biblio-
teki. Karta Małego Czytelnika 
– imienna karta, na której przed-
szkolak zbiera naklejki za wizyty 
w bibliotece. 

Gorąco zachęcamy do wzięcia 
udziału w akcji „Mała książka – 
wielki człowiek”, bo miłość do 
książek jest zaproszeniem do 
fantastycznej przygody i prezen-
tem na całe życie.

Kampania realizowana jest 
przez Instytut Książki. Projekt 
finansowany ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.
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„Ikony wolności”

Ponad półtora miliona na boisko

Mikołaj nad 
naszą gminą

Ikony Wolności” to wystawy o wybitnych Polakach 
– zasłużonych w budowie wolnej Polski, walczących  
o niepodległą ojczyznę.

Nasz niezawodny motoparalotniarz Mariusz Stępień 
ze Wsoli przerobił swój wózek w sanie Mikołaja i 5 

grudnia sprawił niespodziankę mieszkańcom gminy 
przelatując nad gminą Jedlińsk.

Dzięki zaangażowaniu wójta Kamila Dziewierza, po-
nad 200 dzieci i młodzieży Gminnego Klubu Sporto-

wego Drogowiec Jedlińsk z terenu gminy będzie mieć 
nowe boisko.

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Jedlińsku zapra-
sza na wystawę przed-
stawiającą biografię kar-
dynała Stefana Wyszyń-
skiego (1901–1981), który 
w historii Polski zapisał się  

jako „Prymas Tysiąclecia”.

Wystawę można oglą-
dać na ogrodzeniu budynku 
biblioteki. Opiekunem galerii 
jest Powiatowy Instytut Kul-
tury. Zapraszamy!

I miejsce w konkursie eKoSzkoła
aleksander Kacprzak, uczeń zSP w Jedlińsku zajął I 

miejsce w  konkursie eKoSzkoła edycja V w kategorii 
fotografia z regionu radomskiego organizowanym przez 
Wojewódzki fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

Eko Szkoła to ogólnopolski 
projekt edukacyjny skierowany 
do szkół, przedszkoli i placó-
wek edukacyjnych, którego 
celem jest upowszechnianie i 
popularyzacja działań związa-
nych z edukacją ekologiczną  
i ochroną środowiska. 

Podczas uroczystej gali 
nagrodę EkoBon o warto-
ści 5000 zł odebrał Dyrektor 
Szkoły Jacek Tuzinek,  Alek-
sander otrzymał bon poda-
runkowy w kwocie 700 zł. W 
gali uczestniczył wójt gminy  
Jedlińsk Kamil Dziewierz.

Nowoczesny obiekt o wymia-
rach 55 m x 100 m, powsta-
nie na stadionie OSiR i będzie 
on miał odwodnienie, auto-
matyczne podlewanie, pił-
kochwyty, oświetlenie, małą 
trybunę, a co najważniejsze 
będzie naturalna murawa.

Na ten cel wójt pozyskał 
ponad 1,5 mln zł z Mini-
sterstwa Sportu i Tury-
styki. Szacowana wartość 

inwestycji to 3 mln zł.
Wójt gminy składa serdeczne 

podziękowania dla Europosła  
Adam Bielana oraz Ministra 
MSiT Kamila Bortniczuka za 
okazałe wsparcie i przychyl-
ność dla tego przedsięwzię-
cia, w pozyskiwaniu środków 
finansowych na budowę bar-
dzo ważnego obiektu spor-
towego dla Naszej Młodzieży  
w gminie Jedlińsk.
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Kamil Dziewierz - wójt gminy wraz z Łukaszem Kur-
kiem - przewodniczącym rady gminy Jedlińsk, złożyli 

życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pracowni-
com Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Dzień Pracownika Socjalnego

Na ręce kierownik Urszuli 
Romanowskiej wójt przeka-
zał podziękowanie za ogrom 
pracy, którą wykonują w tym 
trudnym czasie.

Dzień Pracownika Socjal-
nego - to święto wprowa-
dzone przez ustawę o pomocy 

społecznej z dnia 29 listo-
pada 1990 r. Dzień Pracow-
nika Socjalnego obchodzony 
jest co roku 21 listopada. 
Jest to szczególny wyraz 
uznania dla grupy zawodo-
wej pracowników socjalnych  
i pomocy społecznej.

Niedzielny targ w Jedlińsku
Wspaniale udał się pierwszy, niedzielny targ w Jedliń-

sku, zlokalizowany na parkingu przy ośrodku Spor-
tu i rekreacj.

Wielkie uznanie należy się 
członkom Jedlińskiego Stowa-
rzyszenia Hodowców Ptactwa 
Ozdobnego i Drobnego Inwen-
tarza, z prezesem Mariuszem 
Kopyckim i wiceprezesem Marci-
nem Malinowskim na czele, któ-
rzy przeszli od słów do czynów 
i w ciągu kilku tygodni dokonali, 
wydawałoby się, niemożliwego.

Uroczystego otwarcia dokonał 
wójt gminy Jedlińsk - Kamil Dzie-
wierz, który od samego początku 

pomagał przy tym przedsięwzię-
ciu, a już podczas jego trwania 
zadbał o darmowy poczęstunek 
w postaci ciepłej grochówki oraz 
kawy i herbaty dla przybyłych.

Kilka dni później przedstawi-
ciele stowarzyszenia odwiedzili 
wójta gminy dziękując za pomoc 
w organizacji targu, który będzie 
się odbywał w każdą parzystą 
- drugą i czwartą - niedzielę  
miesiąca.
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Konkurs Poezji Patriotycznej 

Muzyczna jesień z centrum Kultury

W dniu 9 listopada w sali oSP odbył się XXVI 
Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej, który 

został zorganizowany przez Gminne centrum Kultury 
i Kultury fizycznej w Jedlińsku, w ramach obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości.

Konkurs do którego przy-
stąpiło 68 uczniów ze szkół  
z terenu gminy, odbywał się pod 
patronatem wójta gminy Jedlińsk  
Kamila Dziewierza.

Celem konkursu była popu-
laryzacja treści patriotycznych, 
upowszechnianie piękna mowy 
ojczystej, rozwijanie wrażliwości 
artystycznej dzieci i młodzieży, a 
także budowanie poprzez poezję 
postaw patriotycznych. Oceny 
poszczególnych prezentacji 
dokonało jury w składzie: Elwira 
Dzikowska z Ośrodka Kultury i 
Sztuki „Resursa Obywatelska” w 
Radomiu oraz Adolf Krzemiński 
– prezes Stowarzyszenia Grupa 
Literacka „Łuczywo”, regionalista, 
znawca kultury ludowej.

Komisja po wysłuchaniu recy-
tacji w poszczególnych katego-
riach wiekowych, postanowiła 
przyznać nagrody i wyróżnienia.

W kat. kl. 0–II nagrody otrzy-
mali: Marta Sułkowska, ZSP we 
Wsoli – I miejsce; Roksana Górka, 
PSP w Wierzchowinach – I miej-
sce; Weronika Kacperczyk, PSP 
w Wierzchowinach – I miejsce; 
Jakub Cieślak, ZSP w Jedlińsku 
– II miejsce; Hanna Simlat, PSP 
w Jedlance – II miejsce; Ame-
lia Utkowska, ZSP w Jedlińsku 
– II miejsce; Bartosz Socha, PSP 
w  Jedlance – II miejsce; Laura 
Słomka, ZSP we Wsoli – III miej-
sce; Lena Prasek, PSP w Bierw-
cach – III miejsce.

Wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymali: Julia Czubak, PSP w 
Wierzchowinach; Oskar Radwan, 
ZSP we Wsoli; Nadia Sułek, PSP w 
Ludwikowie; Marcel Staniak, ZSP 

we Wsoli; Zuzanna Szczepańska, 
ZSP we Wsoli; Oliwia Kucharczyk, 
PSP w Jedlance; Iga Prasek, PSP  
w Bierwcach; Weronika Boczek, 
PSP w Wierzchowinach; Julia 
Dabińska, PSP w Bierwcach; Bar-
bara Pajerczak, PSP w Ludwikowie.

W kategorii wiekowej kl. 3–4 
nagrody otrzymali: Nadia Marsza-
łek, PSP w Ludwikowie – I miejsce; 
Kajetan Popiel, ZSP w Jedlińsku – 
I miejsce; Nikola Radecka, PSP 
w Starych Zawadach – I miejsce; 
Karina Szczęk, PSP w Starych 
Zawadach – II miejsce; Zuzanna 
Głuch, PSP w Ludwikowie – II 
miejsce; Maria Dąbrowska, PSP 
w Jedlińsku – II miejsce; Alicja Ści-
pień, PSP w Wierzchowinach – III 
miejsce; Kamil Michałowski, PSP 
w Bierwcach – III miejsce; Hanna 
Starzyńska, ZSP we Wsoli – III 
miejsce; Magdalena Smyrda, PSP 
w Wierzchowinach – III miejsce.

Wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymali: Nina Stefańska, ZSP 
we Wsoli; Maja Kozłowska, ZSP 
we Wsoli; Miłosz Bogacki, ZSP 
w Jedlińsku; Aleksandra Cieślak, 
ZSP w Jedlińsku; Natalia Wójcik, 
PSP w Bierwcach; Jarosław Kac-
perczyk, PSP w Wierzchowinach.

W kategorii wiekowej kl. 6–8 
przyznano następujące nagrody: 
Anna Sumińska, PSP w Bierw-
cach – I miejsce; Katarzyna 
Gutowska, PSP w Starych Zawa-
dach – I miejsce; Mikołaj Łyżwa, 
PSP w Ludwikowie – I miejsce; 
Magdalena Żarłok, ZSP w Jedliń-
sku – II miejsce; Kacper Kopycki, 
ZSP w Jedlińsku – II miejsce; Julia 
Głogowska, PSP w Wierzchowi-
nach – III miejsce.

Wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymali: Patrycja Bieniek, PSP 
w Starych Zawadach; Wiktoria 
Baran, ZSP w Jedlińsku; Anto-
nina Tkaczyk, PSP w Ludwiko-
wie; Antonina Makulska, ZSP w 
Jedlińsku; Natalia Szymańska, 
PSP w Ludwikowie; Julia Minda, 
ZSP we Wsoli.

Laureaci otrzymali nagrody 
książkowe oraz dyplomy, 
które wręczył w imieniu 
wójta gminy, sekretarz Gminy  
Andrzej Pawluczyk.

Podczas konkursu została 
także zaprezentowana wystawa 
pod tytułem „Bić się do końca. 
Podziemie niepodległościowe 

w regionie radomskim w latach 
1945–1950”, której otwarcia 
dokonali autorzy dr Arkadiusz 
Kutkowski i dr Krzysztof Busse  
z radomskiej delegatury IPN.

Przedmiotowa wystawa 
poświęcona jest polskiemu pod-
ziemiu niepodległościowemu 
w regionie radomskim, czyli 
powiatach radomskim, kozienic-
kim i iłżeckim (północna część 
dawnego woj. kieleckiego). Na 
31 planszach zaprezentowane 
zostały najważniejsze wydarze-
nia dla powojennej konspiracji  
z lat 1945–1950.

anna Malinowska

Dzieci uczęszczające na zajęcia muzyczne do 
Gminnego centrum Kultury w Jedlińsku, wraz ze 

swoimi instruktorami, zapraszają na swoje mini recitale, 
które odbywają się raz na 2 miesiące centrum Kultury.

Ostatnie muzyczne spotkanie 
miało miejsce w listopadzie, a 
kolejne będzie miało miejsce w 
styczniu. Niezmiernie cieszy nas 
fakt, iż dzieci i młodzież chętnie 
rozwijają swoje pasje. Do rozwi-
jania uzdolnień potrzebna jest 
zawsze determinacja samych 
uczestników, ale też zaangażo-
wanie rodziców, którzy wspierają 
swoje pociechy w rozwoju ich 
muzycznych talentów. Instruk-

torzy, którzy pracują w Gminnym 
Centrum Kultury są świetnymi 
pedagogami i mają również bar-
dzo ciepłe podejście do swoich 
uczniów. Świadczy o tym fakt, 
iż na nasze zajęcia muzyczne  
 w tym roku zapisało się ponad 
55 osób, a chętnych było o wiele 
więcej. Zapraszamy na kolejne 
muzyczne popołudnie, szczegóły 
niebawem.

agnieszka Gryzek
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Jarmark bożonarodzeniowy

Koncerty naszej orkiestry

11 grudnia 2022 r. w Bielisze w gminie zakrzew od-
był się I Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy. 

Naszą gminę reprezentowało 
Gminne Centrum Kultury i Kul-
tury Fizycznej w Jedlińsku wraz 
ze Stowarzyszeniem Rozwoju, 
Promocji Wsi Wsola i okolic 
„Bądźmy Razem” oraz z kołami 
gospodyń wiejskich: z Mokro-
sęka, ze Starych Zawad oraz na 
Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy 
Jedlińsk, a także zespołem Czer-
wone Korale. Wspólne stoisko to 
efekt połączonych działań i mnó-
stwa pomysłów, a także wielu 
godzin spędzonych na przygo-
towaniach w miłej atmosferze. 
Najpiękniejsze w okresie przed-
świątecznym i świątecznym 

jest to, gdy wokół nas są ludzie. 
Tak też było na jarmarku bożo-
narodzeniowym, który pomimo 
śnieżnej aury przyciągnął miesz-
kańców powiatu radomskiego 
swoimi atrakcjami. Każdy mógł 
na nim znaleźć coś dla siebie. 
Były bowiem przeróżne smako-
łyki, rękodzieło świąteczne oraz 
klimatyczne kolędy i pastorałki  
w wykonaniu zespołów.

Z całego serca dziękuję 
wszystkim za niezwykle miłą 
bożonarodzeniową atmosferę  
i spędzony razem czas.

agnieszka Gryzek

Dziecięco-Młodzieżowa orkiestra Dęta Gminy Jedlińsk 
pomimo młodego stażu ma na swoim koncie coraz 

więcej występów artystycznych. Pracowicie upłynął 
członkom orkiestry październik i listopad, a to za spra-
wą kilku koncertów na terenie gminy Jedlińsk.

Do tej pory koncertowaliśmy: 
23 października w kościele pw. 
św. Mikołaja Biskupa w Janko-
wicach, 6 listopada w kościele 
pw. Niepokalanego Serca NMP 
w Bierwcach, 20 listopada w 
kościele pw. św. Apostołów Pio-
tra i Andrzej w Jedlińsku oraz 
27 listopada w parafii pw. św. 
Franciszka z Asyżu w Wielo-
górze. Podczas mszy świętych 
wybrzmiały w wykonaniu orkie-
stry głównie utwory sakralne i 
patriotyczne. Występy naszych 
muzyków zostały niezwykle cie-
pło przyjęte przez wiernych.

Orkiestra liczy obecnie ponad 
40 osób. Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim tym, 
którzy przybyli na koncerty 
naszej orkiestry. Dziękujemy 

za serdeczne przyjęcie pro-
boszczom i parafianom oraz za 
otwarte serca i okazane wspar-
cie podczas prowadzonych przez 
nas zbiórek na zakup strojów  
i instrumentów. Udało nam się 
w sumie podczas zbiorek zebrać 
kwotę około 12.000 tys. zł.

Składamy również serdeczne 
podziękowania rodzicom za 
pomoc i współpracę przy orga-
nizacji występów dzieci oraz 
instruktorom. Dziękujemy za 
współpracę z Gminnym Centrum 
Kultury w Jedlińsku. Dziękujemy 
za zaangażowanie kapelmi-
strzowi Markowi Bąbolewskiemu 
i instruktorom: Kamilowi Węgrzy-
niakowi i Michałowi Krupie.

agnieszka Gryzek
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Oceny dokonała komisja w skła-
dzie: Elżbieta Raczkowska – główny 
specjalista ds. plastyki i wysta-
wiennictwa w Resursie Obywatel-
skiej w Radomiu oraz Agnieszka 
Gryzek – dyrektor GCKiKF w Jedliń-
sku. Na konkurs wpłynęło 170 prac 
plastycznych w różnych katego-
riach wiekowych. Jury po wnikli-
wym obejrzeniu wszystkich prac 
postanowiło przyznać następujące 
nagrody i wyróżnienia w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych.

W kategorii przedszkolaki i 
klasy 0–2, jury przyznało 10 
nagród i 6 wyróżnień.

Nagrody otrzymały następujące 
osoby: Anna Kowalczyk – lat 5, PSP 
w Bierwcach; Emilia Starzyńska – kl. 
2, PSP w Wierzchowinach; Szymon 
Warszakowski – lat 4, ZSP w Jedliń-
sku; Emilia Romanowska – lat 7, 
PSP w Starych Zawadach; Emilia 
Sadowska – oddział przedszkolny, 
PSP w Wierzchowinach; Szymon 
Kowalczyk – lat 6, PSP w Bierw-
cach; Michał Nowak – kl. 0, ZSP we 
Wsoli; Sebastian Dawidowski – lat 

8, PSP w Wierzchowinach; Joanna 
Jabłońska – lat 5, PSP w Wierzcho-
winach; Bartłomiej Żarłok – lat 6, 
PSP w Jedlance.

Wyróżnienia otrzymali nato-
miast: Adam Maj – lat 4, ZSP w 
Jedlińsku; Michał Suloski – kl. 0, PSP 
Stare Zawady; Borys Wolski – lat 4, 
ZSP w Jedlińsku; Amelia Bednarek 
– lat 6, ZSP w Jedlińsku; Ksawery 
Klocek – lat 4,  PSP w Bierwcach; 
Wiktor Ofiara – lat 8, ZSP w Jedliń-
sku.

W kategorii klasy 3–5 
jury przyznało 10 nagród  
i 8 wyróżnień.

Nagrody otrzymali następu-
jący uczestnicy konkursu: Iga 
Lipiec – kl. 4, ZSP w Jedlińsku; 
Ludwik Skłodowski – kl. 4, PSP w 
Bierwcach; Zuzanna Sumińska 
– kl. 5, PSP w Wierzchowinach; 
Filip Okleja – lat 9, ZSP we Wsoli; 
Zuzanna Włodarczyk – kl. 3, ZSP 
w Jedlińsku, Filip Popiel – kl. 3, 
PSP Stare Zawady; Marcel Głuch 
– kl. 5, ZSP w Jedlińsku; Szymon 
Kowalski – kl. 3, ZSP w Jedlińsku; 

Wiktoria Dawidowska – kl. 4, PSP  
w Wierzchowinach, Jagoda Wolska 
– lat 9, ZSP w Jedlińsku.

Wyróżnienia otrzymują: Natalia 
Kowalczyk – kl. 4, PSP w Wierzcho-
winach; Aleksandra Grochala – kl. 
3, ZSP we Wsoli; Alicja Ścipień – kl. 
3, PSP w Wierzchowinach; Ilona 
Turii – kl. 3, ZSP we Wsoli; Nikola 
Radecka – kl. 5, PSP Stare Zawady; 
Maja Małek – lat 9, ZSP w Jedlińsku; 
Szymon Goździewski – kl. 5, PSP w 
Bierwcach; Kalina Jemioł – lat 9, ZSP 
w Jedlińsku.

W kategorii klasy 6–8 
jury przyznało 5 nagród  
i 5 wyróżnień.

Nagrody otrzymali następujący 
uczestnicy: Lena Kocińska – kl. 6, 
ZSP w Jedlińsku; Julia Smyrda – kl. 
8, PSP w Wierzchowinach; Amelia 
Tchórzewska – kl. 7, ZSP w Jedliń-
sku; Tatiana Chojnacka – lat 13, PSP 
w Jedlance; Magdalena Żarłok – kl. 
7, ZSP w Jedlińsku.

Wyróżnienia otrzymali nato-
miast: Maja Jarosz – kl. 7, PSP w 
Jedlińsku, Zuzanna Wolak – kl. 6, 
PSP w Wierzchowinach; Bartosz 
Grochala – kl. 6, ZSP we Wsoli; 
Krzysztof Imiołek – kl. 6, ZSP w 
Jedlińsku, Kacper Frączyk – kl. 7, 
ZSP w Jedlińsku.

W kategorii dzieci wraz 
z rodzicami jury przyznało  
7 nagród i 6 wyróżnień.

Nagrody otrzymali: Bartłomiej 
Sumiński – lat 9, PSP w Wierzcho-
winach; Stanisław Kap – lat 6, ZSP 
w Jedlińsku; Leon Soból – lat 6, 
PSP Bierwce; Adam Sadowski – lat 
6, PSP w Wierzchowinach; Kuba 
Dyziak – kl. 4, PSP w Wierzchowi-
nach; Adam Ofiara – ZSP w Jedliń-
sku; Julia Dabińska – lat 8, PSP w 
Bierwcach.

Wyróżnienia otrzymali nato-
miast: Sandra Wójcik – lat 8, PSP w 
Wierzchowinach; Antoni Rotuski 
– kl. 3, PSP w Bierwcach; Bartosz 
Kowalczyk – kl. 3, PSP w Wierz-
chowinach, Szymon Kowalski – kl. 
2, PSP w Wierzchowinach; Micha-
lina Soból – lat 8, PSP w Bierw-
cach; Antoni Bujak – lat 5, PP  
we Wsoli.

Jury przyznając nagrody  
i wyróżnienia brało pod uwagę 
główne założenia konkursu zapi-
sane w regulaminie z podkre-
śleniem wyobraźni plastycznej  
i przestrzennej. Pod uwagę zostały 
wzięte ciekawe pomysły na 
dekorację, ale wysoko oceniana 
była także estetyka wykonania 
poszczególnych prac.

Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową

XV Mikołajkowy turniej Szachowy

13 grudnia 2022 r. w GcKiKf w Jedlińsku miała miej-
sce ocena prac, które wpłynęły na konkurs pla-

styczny na ozdobę choinkową pt. „Łańcuchy i bombki 
bożonarodzeniowe”.

5 grudnia 2022 r. po raz 15. został zorganizowany 
przez GcKiKf Mikołajkowy turniej Szachowy, 
skierowany do uczniów szkół z terenu gminy.

Do turnieju, który odbywał się 
pod patronatem wójta gminy 
Jedlińsk Kamila Dziewierza, przy-
stąpiło około 40 uczestników, któ-
rzy reprezentowali następujące 
szkoły: PSP w Wierzchowinach, 
ZSP w Jedlińsku, ZSP we Wsoli, 
PSP w Starych Zawadach, PSP w 
Ludwikowie i PSP w Bierwcach. 
Organizator stworzył uczestnikom 
doskonałą okazję do sprawdzenia 
i doskonalenia posiadanych umie-
jętności gry w szachy. Dzięki tur-
niejowi możliwa była także popu-
laryzacja tej królewskiej gry, która 
sprzyja wszechstronnemu rozwo-
jowi dziecka, kształci wyobraźnię 
przestrzenną, ćwiczy pamięć, kon-
centrację i uwagę, a także stwarza 
sytuacje wymagające logicznego 
myślenia.

Sędzią głównym tegorocznego 
turnieju był Krystian Kilar, który 
jest nauczycielem w Zespole 
Szkolno- Przedszkolnym w Jedliń-
sku.

Rozgrywki turniejowe odby-
wały się w trzech kategoriach 
wiekowych, w których wyłonieni 
zostali zwycięzcy.

W kategorii wiekowej „B” (kl. IV 
i młodsi ze szkoły podstawowej): 
I miejsce – Jarosław Kacperczyk z 
PSP w Wierzchowinach; II miejsce 
– Alicja Ścipień z PSP w Wierzcho-
winach; III miejsce – Kamil Smyrda 
z PSP w Wierzchowinach.

W kategorii wiekowej „C” (kl. V–
VI szkoły podstawowej): I miejsce – 
Piotr Pudzianowski, ZSP we Wsoli; 
II miejsce – Piotr Walczak, ZSP we 
Wsoli; III miejsce – Hubert Witek, 

ZSP we Wsoli.
W kategorii wiekowej „D” (kl. 

VII–VIII szkoły podstawowej): I 
miejsce – Maciej Kołątaj, PSP w 
Starych Zawadach; II miejsce – 
Patryk Płachta, ZSP w Jedlińsku; 
III miejsce – Patryk Pudzianowski, 
ZSP we Wsoli.

Zwycięzcy otrzymali z rąk 
wójta gminy nagrody w postaci 
gier planszowych, które zostały 
ufundowane przez Gminną Komi-

sję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Pozostali uczest-
nicy otrzymali dyplomy za udział  
w turnieju.

W związku z tym, że turniej sza-
chowy nosi nazwę „Mikołajkowy”, 
zatem nie mógł się on odbyć 
bez wizyty św. Mikołaja, który 
wszystkich uczestników obdaro-
wał upominkami w postaci paczek  
ze słodyczami.

anna Malinowska
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Spotkanie świąteczne z telewizją Polską
W sobotę, 3 grudnia w zespole Szkolno-Przedszkol-

nym we Wsoli odbyło się wyjątkowe ,,Spotkanie 
Świąteczne” z udziałem tVP. Mieszkańcy nie zawiedli i 
tym razem pojawili się tłumnie. Na uczestników czekało 
moc atrakcji w świątecznym klimacie. 

Chętni mogli wziąć udział w 
warsztatach kulinarnych pro-
wadzonych przez KGW z terenu 
gminy Jedlińsk. Na których nie 
mogło zabraknąć takich trady-
cyjnych potraw wigilijnych jak: 
barszcz grzybowy, racuchy, pie-
rogi z grzybami, tradycyjne cia-
sto drożdżowe, kluski z makiem, 
śledzie i wiele innych przysma-
ków wigilijnych. Natomiast na 
warsztatach rękodzielniczych 
prowadzonych przez pracowni-
ków Gminnego Centrum Kultury 
w Jedlińsku uczestnicy mogli 
wykonać m.in. ozdoby na cho-
inkę, kartkę świąteczną, polu-
krować pierniki. Mieszkańcy 
gminy mogli również posłuchać 
kolęd wykonaniu zespołu śpie-
waczego Czerwone Korale, a 
także oklaskiwać występy dzieci 
i młodzieży z ZSP we Wsoli oraz 
scholii z parafii Bierwce. Oczy-

wiście największą atrakcją dla 
najmłodszych były odwiedziny 
św. Mikołaja, który wraz ze Śnie-
żynkami rozdawał słodkie paczki. 
Dzięki tym działaniom można 
było już poczuć magię świąt 
Bożego Narodzenia, a wszystko 
to skrzętnie notowała kamera 
telewizyjna. Tego dnia około 2 
milionów widzów śledziło nasze 
gminne spotkanie świąteczne, 
które było  przede wszystkim 
doskonałą okazją do promocji 
naszej małej ojczyzny, jej doko-
nań i wspaniałych ludzi działa-
jących w różnych  organizacjach, 
dzięki którym to przedsięwzięcie 
udało nam się wspólnie z wła-
dzami gminy w ZSP we Wsoli 
zrealizować.

Dziękujemy: Kołu Gospodyń 
Wiejskich w Mokrosęku, Kołu 
Gospodyń  Wiejskich  w Piasto-
wie ,,Piastowianki”, Stowarzy-

szeniu Rozwoju, Promocji Wsi 
Wsola i Okolic „Bądźmy Razem”, 
Kołu Gospodyń  Wiejskich w 
Ludwikowie, Kołu Gospodyń 
Wiejskich Gutów – Bród, Kołu 
Gospodyń Wiejskich Na Rze-
czy Promocji i Rozwoju Gminy 
Jedlińsk, zespołowi „Czerwone 
Korale”, druhom z OSP ze Wsoli, 
Jedlińska, Wielogóry, a także fir-
mom Piekarni Expuch - Państwu 
Teodozji i Markowi Jaworskim, 

Małej Masarni Krzysztofowi Cza-
pla, Firmie Kratki pl. Markowi  
Bal, Gospodarstwu rybnemu 
KARP Piastów Arturowi i Konrad  
Świstak i wielu innym osobom 
zaangażowanym w realizacji 
tegoż przedsięwzięcia.  

 agnieszka Gryzek 

Więcej zdjęć 
na stronach 20-21
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rodzinne Warsztaty Świąteczne
W sobotę 10 grudnia 2022 r. w kamienicy 

Deskurów w radomiu odbyły się „rodzinne 
Warsztaty Świąteczne”.

Na zaproszenie Stowarzysze-
nia Zielona Akcja w warsztatach 
wzięły udział dzieci i młodzież z 
Gminnego Centrum Kultury i Kul-
tury Fizycznej w Jedlińsku wraz 
ze swoimi rodzicami.

O cudowny wystrój i poczęstu-
nek zadbało Stowarzyszenie Zie-
lona Akcja, które było głównym 
organizatorem tego wydarzenia. 
Oprawę muzyczną zapewnili 
uczestnicy zajęć muzycznych w 
GCKiKF w Jedlińsku pod okiem 
Pawła Garbalskiego. Nie zabra-

kło innych atrakcji, takich jak 
m.in. gości z Ameryki z American 
Corner Radom, którzy opowia-
dali o zwyczajach świątecznych 
panujących w Stanach Zjedno-
czonych, oraz samego Świętego 
Mikołaja, któremu dzieci wrę-
czyły listy z życzeniami.

Dziękujemy za zaproszenie 
na warsztaty, na których choć 
przez chwilę mogliśmy poczuć  
magię świąt.

Paweł Garbalski

W dziejach Polski i na-
szych sercach 11 listo-

pada zajmuje szczególne 
miejsce. tego dnia powra-
camy do pamiętnego roku 
1918, kiedy po przeszło 
123 latach niewoli, od-
zyskaliśmy upragnioną  
wolność. 

W 104 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości w naszej gmi-
nie zorganizowany został wyjąt-
kowy piknik historyczny pod tytułem 
„Do wielkich postaw prowadzą małe 
kroki”. Przewodnią myślą pikniku 
było budowanie polskiej tożsamo-
ści narodowo–kulturowej. Dlatego 
też podczas realizacji wydarzenia 
postawiono na działania wycho-
wawczo-edukacyjno-patriotyczne 
skierowane do społeczności lokal-
nej, umacniające więzi narodowe, 
regionalne i lokalne. Będące swoistą 
lekcją historii dla każdego pokolenia 
Polaków. Uroczystości rozpoczęły 
się o godzinie 9.00 Mszą świętą 
w intencji Ojczyzny odprawioną w 
kościele parafialnym w Jedlińsku 
przez ks. kan. Grzegorza Wójcika – 
proboszcza parafii Jedlińsk. Podczas 
której  oprawę muzyczna zapew-
niła Dziecięco Młodzieżowej Orkie-
stry gm. Jedlińsk. Po mszy zostały 
złożone wiązanki kwiatów przez 
władze gminy pod głazem pamięci 
poświęconemu pamięci żołnierzy 
Armii Krajowej podobwodu Jedlińsk, 
którzy walczyli w latach 1939-45 
z hitlerowskimi Niemcami. Dalsza 
część obchodów odbyła się w jedliń-
skim rynku pod „Pomnikiem ku czci 
Żołnierzy Armii Krajowej Poległych 
i Pomordowanych w latach 1939–
1954”. Ta część uroczystości roz-
poczęła się od odśpiewania Hymnu 
państwowego i  uroczystego wcią-
gnięcia flagi państwowej na maszt. 
Odczytany został również przez dru-
hów strażaków Apel pamięci i ode-
grany sygnał ,,Śpij kolego. Następnie 

złożone zostały wiązanki kwiatów 
przez poszczególne delegacje. Oko-
licznościowe przemówienia wygło-
sili Wojciech Skurkiewicz senator 
Rzeczypospolitej Polskiej, wicemi-
nister Obrony Narodowej oraz Wójt 
Kamil Dziewierz. Po oficjalnej części 
nastąpiło uroczyste otwarcie pikniku 
historycznego przez Wójta Kamila 
Dziewierza oraz Przewodniczącego 
Rady Gminy Jedlińsk – Łukasza Kurka. 
Piknik rozpoczął się koncertem Woj-
skowej Orkiestry z Radomia w ich 
wykonaniu uczestnicy wydarzenia 
wysłuchali utworów patriotycznych 
oraz obejrzeli musztrę paradną. 
Następnie miał miejsce koncert 
zespołu „Belfry”. Zgromadzona 
publiczność mogła wraz z zespo-
łem  zaśpiewać znane i popularne  
utwory patriotyczne. (m.in. Marsz 
strzelców, Marsz Polonia, Przy-
byli ułani pod okienko Warszawo 
Ma). Przez cały czas trwania pik-
niku można było oglądać wystawę 
radomskiej delegatury IPN pt. „Zwy-
cięstwo będzie Twoją nagrodą. 
Konspiracja niepodległościowa w 
regionie radomskim w latach 1939–
1945”. W ramach pikniku uczestnicy 
mogli również odwiedzić i zoba-
czyć stanowisko Stowarzyszenia 
rekonstrukcji historycznej 51. pułku 
piechoty Strzelców Kresowych  
z Iłży. Zajmuje się  ono propagowa-
niem historii Polaków w różnych 
armiach. W dniu pikniku stowarzy-
szenie prezentowało umundurowa-
nie i broń oraz historię jednostek 
utworzonych w armiach zaborczych 
oraz błękitną armię gen. Hallera 
walczącą najpierw podczas pierw-
szej wojny światowej we Francji, 
a później biorącej udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Nasze działa-
nia wsparło  również Wojsko Obrony 
Terytorialnej przygotowując i pro-
wadząc  swój punkt konsultacyjny 
na pikniku. Najwięcej chyba jednak 
zainteresowania wzbudziły pojazdy 

wojskowe użytkowane obecnie 
w polskiej armii (kołowy transpor-
ter opancerzony Rosomak-S, czołg 
Leopard 2A5 , wyrzutnię WR-40 
Langusta, moździerz samobieżny 
kalibru 120 mm - M120 Rak, Samo-
bieżny Przeciwlotniczy Zestaw 
Rakietowy POPRAD, przenośny 
przeciwlotniczy zestaw rakietowy 
Piorun). Cieszyły się  one niesłab-
nącym zainteresowaniem ze strony 
dzieci  jak i  dorosłych. 

W ramach pikniku realizowana 
była  również edukacyjna gra tere-
nowa pt. ,,Niepodległa”, którą przy-
gotowała i poprowadziła pani Patry-
cja Bartula – Jakubowska. Wzięło w 
niej udział 15 drużyn 3 osobowych. 
Były to zarówno  zespoły ze szkół jak 
i zespoły rodzinne.  Celem gry było 
nie tylko zapewnienie dużej dawki 
wrażeń i zabawy, ale przede wszyst-
kim pogłębianie wiedzy na temat 
ważniejszych wydarzeń historycz-
nych związanych z Polską drogą do 
niepodległości. Gra skierowana była 
do małych i dużych odkrywców i 
dostępna była przez cały czas trwa-
nia wydarzenia. Drużyny szkolne  
otrzymały nagrody dla placówki 
oświatowej, którą reprezentowały, 
a członkowie drużyn rodzinnych 
upominki. Dla młodszych uczestni-
ków pikniku zorganizowany został 
edukacyjny konkurs plastyczny z 
nagrodami pt. ,,Polskie symbole 
narodowe”. Ponadto każdy z odbior-
ców mógł tego dnia wykonać dla 
siebie i swoich bliskich kotylion 
patriotyczny. Przedostatnim punk-
tem tej część uroczystości był bieg 
niepodległościowy” skierowany do 
najmłodszych mieszkańców. Odbył 
się on wokół  jedlińskiego Rynku 
dla następujących grup wiekowych: 
( 3- 5 latków -150 m,  6 – 7 latków  - 
200m,  8- 10 latków - 250m ) 

W biegu udział wzięło około 
250 najmłodszych mieszkańców  z 
naszej gminy. Każdy z uczestników   

otrzymał dyplom  i medal, a najlep-
sze osoby w swoich kategoriach  
nagrody i puchary. Bieg poprowadził 
pan Krystian Kilar nauczyciel w-f z 
ZSP w Jedlińsku. Wydarzenie zakoń-
czyła Akcja ,,Życzenia dla Polski”. 
Uczestnicy pikniku napisali swoje 
życzenia dla ojczyzny , a następnie   
wypuścili do nieba balony biało
-czerwonych z życzeniami. Odbiorcy 
wydarzenia  mogli również skoszto-
wać , wojskowej grochówki ,poczę-
stować się słodkimi przekąskami. 
Zostały również przygotowane 
okolicznościowe cukierki typu  krów-
kia, które zawierały w środku  daty i 
cytaty historyczne.

Wśród zaproszonych gości byli: 
Paweł Dycht dyrektor Departamentu 
Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w 
Ministerstwie Obrony Narodowej, ks. 
prałat dra Henryka Ćwiek, płk Witold 
Bubak - dowódca 6 Mazowieckiej 
Brygady Obrony Terytorialnej, płk 
pilot mgr inż. Macieja Siemińskiego 
- Dowódca 42 Bazy Lotnictwa Szkol-
nego w Radomiu, mjr. Marcin Płaza - 
zastępca komendanta Wojskowego 
Centrum Rekrutacji w Radomiu, 
kpt. Łukasz Kukulski kapelmistrz 
Radomskiej Orkiestry Wojskowej,. 
st. bryg Bartosz Musiał - Komendant 
Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Radomiu, dh Paweł Tuzinek 
- Prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Radomiu, Andrzej 
Pawluczyk - sekretarz gminy, radni 
gminy Jedlińsk, dyrektorzy placówek 
oświatowych, przedstawicieli służb 
mundurowych, i prasy regionalnej.

Dzięki zaangażowaniu wójta 
Kamila Dziewierza impreza odbyła 
się w szerszej konwencji za sprawą 
partnera wydarzenia Polskiej Gru-
pie Zbrojeniowej S.A, które na ten 
cel przeznaczyła kwotę 20 tys zł. 
Wsparły nas również PPL Warszawa- 
Radom oraz piekarnia Expuch, za co 
 serdecznie dziękujemy.

 agnieszka Gryzek
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VIII Dzień Seniora VIII Dzień Seniora
21 listopad 2022 r. po raz ósmy odbył się w gminie 

Jedlińsk Dzień Seniora. Jest to wydarzenie skiero-
wane do naszej „dojrzałej młodzieży”, która jest naszym 
nieocenionym skarbem. 

Dlatego w kalendarzu gmin-
nych imprez nie może zabraknąć 
uroczystości z okazji ich święta. 
Dzięki bowiem ich mądrości 
młodsze pokolenie idzie przez 
życie bogatsze w nieocenioną 
wiedze. Wiedze, która jest war-
tością w każdym wieku. Dlatego 
też pierwsza część spotkania 
była poświęcona poszerzaniu 
horyzontów na temat bezpie-
czeństwa. W tym celu z ini-
cjatywy władz gminy Jedlińsk 
odbyły się dwie prelekcje. 
Pierwszą wygłosiła Powiatowa 
Rzecznik Konsumenta Sylwia 
Potera, której tematem były 
bezpieczne zakupy w Interne-
cie, zakupy wyrobów poza loka-
lem firmy (np. sprzęt medyczny), 
możliwości ich reklamacji, a 
także terminy na odstąpienie 
od umowy i dochodzenie rosz-
czeń od sprzedawców. Nato-
miast drugą prelekcję wygłosiła 
kapitan Ewelina Borcuch z PSP 
w Radomiu, a poświęcona była 
ona cichemu zabójcy – tlenkowi 
czadu. Na zakończenie tej części 
uroczystości każdy z seniorów z 
rąk wójta gminy Jedlińsk Kamila 
Dziewierza i przewodniczącego 
rady gminy Jedlińsk  Łukasza 
Kurka otrzymał czujnik czadu 
wraz z życzeniami zdrowia.

Kolejnym punktem programu 
była część artystyczna w 
wykonaniu samych seniorów. 
Bowiem od początku wyda-
rzenie to, było pomyślane jako 
przegląd dorobku kulturalnego. 
Seniorzy z gminy Jedlińsk uwiel-
biają się spotykać, realizować 

swoje pasje i biesiadować. A 
zatem była to doskonała okazja 
do spotkania z kolegami i do 
nawiązania nowych znajomości. 
Spotkanie przebiegło w miłej 
atmosferze, przy której roz-
mowy nie miały końca, a wspo-
mnienia nabrały znów kolorów. 
Podczas tegorocznego dnia 
seniora następujące zespoły 
zaprezentowały swoje pro-
gramy artystyczne: Wólczanki, 
Biesiada Bierwiecka, Czerwone 
Korale, Ludwiczanki i kapela 
braci Urbańczyków, Czerwona 
Jarzębina wraz z kapelą Hen-
ryka Giedyka oraz Klub Seniora z 
Jedlińska. W wydarzeniu wzięło 
udział 150 seniorów.

Po zakończeniu prezen-
tacji muzycznych zespołów  
z terenu gminy, przyszedł czas 
na zabawę taneczną, którą 
zapewnił zespół Darka Makare-
wicza. Tegoroczny dzień seniora 
został zorganizowany również 
dzięki zaangażowaniu wójta 
gminy w pozyskaniu wsparcia 
finansowego z Fundacji PGE, 
która na ten cel przeznaczyła 
kwotę 10.000 zł. W wydarzeniu 
wzięli udział również ks. prałat 
Henryk Ćwiek, ks. kanonik Grze-
gorz Wójcik, Ewa Wiatr – dyrektor 
ds. komunikacji PGE Dystrybucja 
S.A. – Oddział w Skarżysku-Ka-
miennej, Teodozja Bień – wice-
przewodnicząca rady powiatu 
radomskiego, Bartosz Musiał 
– komendant PSP w Radomiu, a 
także Jacek Wędzonka – prezes 
zarządu gminnego OSP RP.

agnieszka Gryzek 
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IV finał Szlachetnej Paczki w Jedlińsku
Po raz szósty gmina Jedlińsk włączyła 

się akcję społeczną „Szlachetna 
Paczka”, której celem jest pomoc naj-
bardziej potrzebującym w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia.

W tej edycji w pomocą zostało objętych 33 
rodziny. Dodatkowo kilku kolejnym rodzinom 
udało się zapewnić także paczki żywnościowe, 
środki czystości oraz drobne upominki. Po raz 
kolejny magazyn Szlachetnej Paczki został zor-
ganizowany z Publicznej Szkole Podstawowej w 
Ludwikowie, dokąd darczyńcy – osoby prywatne, 
firmy, instytucje i organizacje społeczne – dostar-
czali w „Weekend Cudów” przygotowane przez 
siebie paczki. Łącznie osób zaangażowanych  

w przygotowanie paczek było niemal 1400 osób, 
a wartość przekazanych darów to 157 tys. zł.

Liderem rejonu Jedlińsk była – zaangażo-
wana w ten projekt od jego początku – Iwona 
Filozof, którą wspierali wolontariusze: Wio-
leta Carli, Justyna Podkowiońska-Krupa, Artur 
Madej i Kamila Michalska-Roguś, a także 
wiele innych osób.

Celem akcji jest wsparcie najbardziej potrze-
bujących rodzin z terenu naszej gminy. Wśród 
prezentów, które otrzymywały rodziny były 
m.in. artykuły spożywcze, środki czystości, 
ubrania, meble oraz materiały budowlane. Typo-
waniem rodzin do objęcia pomocą zajmowali się 

pracownicy gminnych ośrodków pomocy spo-
łecznej z gmin biorących udział w akcji, a paczki 
przygotowywali prywatni darczyńcy, grupy stu-
dentów i pracowników, firmy i instytucje.

W podsumowaniu akcji, które odbyło się  
w niedzielę wzięli udział: Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk, Łukasz Kurek – przewodniczący 
rady gminy Jedlińsk, radni gminy Jedlińsk: Lidia 
Żurowska, Barbara Kołodziejska i Robert Rędzia, 
Małgorzata Sobień – dyrektor PSP w Ludwiko-
wie, Roman Wójcik - dyrektor PSP w Starych 
Zawadach, KGW z Ludwikowa oraz zespół  
ludowy Czerwona Korale.

VI finał Szlachetnej Paczki w Jedlińsku
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Spotkanie Świąteczne z Telewizją Polską
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„Kiedy śmieci”?
Przypominamy o aplikacji mobilnej „Kiedy śmieci”, 

w której dostępne są również zasady prawidło-
wej segregacji oraz słownik odpadów. Dostępne 
są także dane PSZOK oraz dodatkowe informacje  
dotyczące gospodarki odpadami.

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

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

Wójt Gminy i Rada Gminy Jedlińsk

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej  w Jedlińsku

zapraszają  

na wieczór z włoską piosenką

pt. Dolce vita
23 stycznia  2023roku o godzinie 18:30

w wykonaniu 

zespołu BELFRY
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OCIEPLENIE DOMU,
NOWE OGRZEWANIE
to się opłaca!

czystepowietrze.gov.pl

- Weź dotację na wymianę kopciucha i ocieplenie domu
- Zadbaj o domowy budżet i oszczędzaj na rachunkach za energię
- Zadbaj o zdrowie
- Zadbaj o środowisko

tańszy prąd do 
3000 kWh dla 
rolnika!

Jakie dokumenty złożyć i do 
kiedy znajdziecie na stronie 
internetowej gminy Jedlińsk 
www.jedlinsk.pl/525,aktual-
nosci-2022?tresc=3851

W 2023 roku rolnicy mają mieć 
zagwarantowaną cenę prądu na 
obecnym poziomie do 3000 kWh 
zużycia rocznego. Po przekrocze-
niu tego limitu za 1 MWh zapłacą 
maksymalnie 693 zł. Cena mak-
symalna będzie stosowana przez 

sprzedawców od momentu prze-
kroczenia limitów zużycia do 31 
grudnia 2023 r. Żeby skorzystać 
z zamrożonych cen prądu, rolnicy 
muszą złożyć do swojej firmy 
energetycznej oświadczenie o 
zamrożeniu cen prądu. 

Mają na to czas do 30 czerwca 
2023 roku. Jeśli nie dostarczą 
tych dokumentów, stracą możli-
wość skorzystania z ulgi na prąd 
w 2023 roku.
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Komunikaty, informacje

Wójt Gminy Jedlińsk przypomina, 
że zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o Utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 
1297 z późn. zm.),  właściciele 
nieruchomości niezamieszkałych, 
którzy pozbywają się z terenu 
nieruchomości odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do 
ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz gminy zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy 
korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierają-
cego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego 
do rejestru działalności regulowanej, przez okazanie takich umów  
i dowodów uiszczania opłat za tę usługi.

Do nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nikt 
nie mieszka, a wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. 
budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale han-
dlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produk-
cyjne, warsztaty, sklepy itp.

Umowy na odbiór odpadów komunalnych należy zawierać wyłącz-
nie z przedsiębiorcami posiadającymi na terenie Gminy Jedlińsk wpis 
do rejestru działalności regulowanej. Informacje o podmiotach odbie-
rających odpady komunalne z terenu Gminy Jedlińsk  są dostępne  
na stronie internetowej www.jedlinsk.pl w zakładce: Gospodarka 
odpadami > Wykaz podmiotów odbierających odpady komu-
nalne od właścicieli nieruchomości. 

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną 
na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodar-
czą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodat-
kową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych  

w gospodarstwie domowym. Właściciele 
nieruchomości mieszanych zobowiązani 
są wobec powyższego do:

• uiszczania opłaty w gminie za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi – za 
część dotyczącą nieruchomości zamiesz-
kałej zgodnie ze złożoną deklaracją,

• indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmio-
tem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na 
której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku 
gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia 
umowy obejmuje podmiot najmujący chyba, że umowa najmu lokalu 
stanowi inaczej.

uWaGa!
Nowelizacja  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach, artykułem 6 ust. 1c  wprowadziła obowiązek, że umowy na 
odbiór odpadów  komunalnych muszą zapewniać odbiór wszyst-
kich frakcji odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Roz-
porządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selek-
tywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk. 

Umowa, której postanowienia nie zapewniają odbioru wyżej 
wymienionych frakcji odpadów komunalnych powinna zostać dosto-
sowana  do obowiązujących wymagań  określonych  w ustawie.

W związku z powyższym wszyscy przedsiębiorcy z terenu 
naszej gminy, którzy do tej pory nie zawarli jeszcze takiej 
umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać. Brak 
posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych,  
podlega karze grzywny.

Informacja dla przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych wytwarzających odpady komunalne

Pamiętajmy, że od 1 stycz-
nia 2023 roku należy wycofać 
z użytkowania kotły na węgiel 
lub drewno nie spełniające 
wymogi dla klas 3, 4 lub 5 wg 
normy PN-eN 303-5:2012. 
Jeśli posiadasz kominek musi 
on spełniać wymogi ekopro-
jektu lub być wyposażony 
w urządzenie ograniczające 
emisję pyłu do wartości okre-
ślonych w ekoprojekcie. od 1 
stycznia 2028 roku nie można 
użytkować kotłów na węgiel 
lub drewno klasy 3 lub 4 wg 

normy PN-eN 303-5:2012. 
Przyczyną powstania tego zjawi-
ska są przekroczenia poziomów 
dopuszczalnego pyłu zawieszo-
nego PM10 i pyłu zawieszonego 
PM 2,5 w powietrzu. Każdy z nas 
ma wpływ na poprawę jakości 
powietrza poprzez zmniejsze-
nie zapotrzebowania na energię 
cieplną. Jednym z elementów 
redukcji jest termomodernizacja 
budynków polegającą na wymia-
nie okien, drzwi, bram garażo-
wych, ociepleniu ścian i stropów, 
wymiana starych pieców lub 

kotłów na paliwo stałe (węgiel, 
drewno) modernizacja systemów  
c.o. i c.w.u.

W walce o poprawę jakości 
powietrza pomocnym stają się 
nowe technologie i rozwiązania 

w tym zastosowanie wentyla-
cji mechanicznej z odzyskaniem 
ciepła, jak również odnawialne 
źródła takie jak pompy ciepła, 
mikroinstalacje fotowoltaiczne, 
solary itp. 

Wymiana kotłów
Powietrze jest elementem środowiska, które nie zna 

granic, a jest niezbędne do życia wszystkich ludzi.  
z tego też względu ma ono duże znaczenie dla każdego 
człowieka jak również na otaczający świat roślin i zwie-
rząt. Jednym z najważniejszych elementów mających 
wpływ na jakość powietrza jest obniżenie niskiej emisji.
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z życia szkół
PSP w Bierwcach

uroczystości 
i wydarzenia szkolne
16 października obchodziliśmy 

XXII Dzień Papieski po hasłem 
„Blask prawdy”. Z tej okazji przybli-
żono uczniom historię życia Karola 
Wojtyły. Następnie wspólnie wyko-
nali tablicę pt. „Droga do święto-
ści Jana Pawła II”. Najodważniejsi 
wystąpili również w kościele para-
fialnym w Bierwcach, przybliżając 
zebranym historię życia naszego 
Papieża.

W tym samym miesiącu w biblio-
tece szkolnej miała również miejsce 
uroczystość pasowania na czytel-
nika uczniów klasy I. Dzieci poznały 
szkolny księgozbiór i dowiedziały 
się, w jaki sposób mogą wypoży-
czać pozycje z naszej biblioteki.

Społeczność szkolna wzięła 
udział w III Charytatywnym Raj-
dzie Pieszym Belfrów. Podczas 
wędrówki zachwycaliśmy się wido-
kami pięknych lasów. Pokonaliśmy 
dystans prawie 7 km, wzmacniając 
tym samym aktywność fizyczną.

W ostatnim dniu października 
obchodziliśmy jedną z najstarszych 
inicjatyw edukacyjnych na świecie 
promujących ideę oszczędzania – 
Światowy Dzień Oszczędzania. Z 
tej okazji uczniowie wzięli udział 
w konkursie na wiersz promujący 
oszczędzanie, zaprezentowali 
ponadto prace plastyczne przedsta-
wiające wymarzone skarbonki.

W listopadzie uczniowie z klasy 
VIII wzięli udział w ogólnopolskim 
projekcje „Innowacyjna historia – 
nowoczesne technologie w służbie 
edukacji”. Był on realizowany w 
Publicznej Szkole Podstawowej w 
Starych Zawadach. W czasie warsz-
tatów nasi podopieczni mieli okazję 
obejrzeć dwa pokazy multimedialne 
pt. „Kartka z powstania” oraz „Wik-
toria 1920” w technologii wirtual-
nej rzeczywistości VR. Dziękujemy 
dyrektorowi PSP w Starych Zawa-
dach za zaproszenie.

W listopadzie nasi uczniowie 
mieli okazję uczestniczenia w nie-
zwykłej lekcji astronomii. Znajdo-
wali się w specjalnym namiocie i w 
nim obejrzeli niesamowity pokaz. 
Przypomnieli sobie nie tylko tre-
ści dotyczące planet, ale również 
kwestie związane z przyciąganiem 
ziemskim. Poznali ciekawostki na 
temat wypraw w kosmos, aero-
dynamiki, zmian pór roku i wiele 
innych.

W oddziałach przedszkolnych 
obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Postaci z Bajek, które to 
święto ustanowione zostało w 
rocznicę urodzin Walta Disneya. Z 
tej okazji dzieci przebrały się za ulu-
bione bajkowe postacie oraz wyko-
nały zadania z tajemniczego listu 
od Czarownicy Bambarycy. Rozwią-
zywały zagadki, bawiły się z chustą 
Klanzy oraz wspólnie tańczyły.

W listopadzie najmłodsi obcho-
dzili także Międzynarodowy Dzień 
Praw Dziecka. Jest to cykliczne 

wydarzenie, które jednoczy wszyst-
kie dzieci na świecie.

Maluchy z oddziałów przedszkol-
nych przystąpiły także do akcji 
samodzielnego przygotowania 
zdrowego śniadania i wszystkie z 
apetytem zjadły swoje kanapkowe 
dzieła.

Dzień Pluszowego Misia to 
kolejny radosny dzień w naszej 
placówce. Wszystkie grupy przed-
szkolne wraz z klasą III z tej oka-
zji przyniosły pluszowe zabawki, 
degustowały miód, a także zostały 
zaproszone do wspólnej zabawy w 
misiowej krainie. Na dzieci w tym 
dniu czekało wiele atrakcji: zabawy 
plastyczne, konkursy, tematyczna 
piosenka i fotobudka. Na zakończe-
nie utworzona została kronika czy-
telnicza w ramach projektu „Mały 
Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.

„Nie ma sprawy ważniejszej 
niż Polska”

To właśnie pod tym hasłem w 
murach naszej szkoły odbył się wie-
czór patriotyczny, uświetniający 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Uroczystość poprze-
dziła akcja „Szkoła do hymnu”, w 
ramach której społeczność szkolna 
odśpiewała cztery zwrotki hymnu 
państwowego. Podczas wieczoru 
uczniowie w niezwykle wzrusza-
jącej formie pokazali, jaką wartość 
stanowi dla nich Polska. W pięknym 
przedstawieniu zaprezentowali nie 
tylko niezwykłe zdolności aktorskie, 
ale również muzyczne, odśpiewali 
bowiem piękne patriotyczne pie-
śni. Następnie wszyscy uczestnicy 
eliminacji szkolnych do XXVI Gmin-
nego Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Patriotycznej zaprezento-
wali umiejętności recytatorskie, w 
piękny sposób deklamując wybrane 
przez siebie wiersze o tematyce 
patriotycznej.

Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim sympatykom szkoły i 
rodzicom za tak liczną obecność.

W listopadzie uczniowie z klasy 
VIII, w ramach zajęć z doradztwa 
zawodowego, odwiedzili zakład 

produkcyjny RADMOT, działający na 
terenie naszej gminy. Podczas spo-
tkania dowiedzieli się m.in. na czym 
polega specyfika pracy w przedsię-
biorstwie.

W tym samym miesiącu Samo-
rząd Uczniowski zorganizował 
Andrzejki. Były wróżby oraz dysko-
teka dla wszystkich uczniów naszej 
szkoły.

Wolontariusze w naszej szkole 
działają bardzo prężnie. Sukcesem 
zakończyła się m.in. zbiórka karmy 
na rzecz psów ze Schroniska w 
Urbanowie. W październiku prze-
kazali także 16 dużych worów z 
korkami rodzicom potrzebującego 
pomocy Krzysia. Aktualnie prowa-
dzą akcję „Góra grosza”. Za zebrane 
pieniądze będzie organizowana 
pomoc psychologiczna, rzeczowa i 
specjalistyczna opieka dla potrze-
bujących dzieci i rodzin na terenie 
całej Polski.

uroczystości gminne
11 listopada reprezentanci naszej 

szkoły wzięli udział w Pikniku 
Historycznym zorganizowanym 
w Jedlińsku pod hasłem „Do wiel-
kich postaw prowadzą małe kroki”. 
Obchody Narodowego Święta Nie-
podległości rozpoczęły się mszą 
świętą za Ojczyznę oraz uroczysto-
ściami pod pomnikiem ku czci Pole-
głych i Pomordowanych, w czasie 
których dyrektor Katarzyna Delega, 
przedstawiciele uczniów, nauczy-
cieli i rodziców złożyli kwiaty pod 
pomnikiem. W dalszej części obcho-
dów nasi uczniowie mogli obejrzeć 
wystawę IPN o konspiracji w regio-
nie radomskim, wysłuchać występu 
Wojskowej Orkiestry oraz pobiec 
w Biegu Niepodległości. Poza tym, 

dwie drużyny z naszej szkoły zajęły 
czwarte miejsca w edukacyjnej grze 
terenowej „Niepodległa”. Dzięku-
jemy organizatorom za zaproszenie, 
uczniom za wspaniałą patriotyczną 
postawę oraz rodzicom za wszelką 
pomoc.

Konkursy
Nagrodziliśmy naszych uczniów 

za aktywny udział w konkursie Pho-
3nix Kids za wykonanie najwięk-
szej ilości kroków w jesiennej roz-
grywce. Choć nasza szkoła nie zna-
lazła się w pierwszej 10 rankingu 
szkół, to i tak warto było zachęcić 
uczniów do aktywności fizycznej 
i rywalizacji. Ze wszystkich osób 
biorących udział w akcji, najaktyw-
niejsi okazali się uczniowie klasy V, 
zdobywając trzy pierwsze miejsca. 
Byli to: Dawid Kowalczyk, Szymon 
Piątkowski i Julian Wójcik.

Miło nam poinformować, że nasi 
uczniowie zaprezentowali bardzo 
wysoki poziom podczas XXVI Gmin-
nego Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Patriotycznej. W kategorii 
klas I–III nagrody zdobyli: Iga Prasek 
z klasy 1 – wyróżnienie, Lena Pra-
sek z klasy 2 – III miejsce, Michalina 
Soból z klasy 2 – wyróżnienie, Julia 
Dabińska z klasy 2 – wyróżnienie.

W kategorii klas III–V nagrody 
zdobyli: Natalia Wójcik z klasy 3 – 
wyróżnienie, Kamil Michałowski z 
klasy 5 – III miejsce.

Z kolei w kategorii najstarszej, 
klas VI–VIII, konkurs wygrała Anna 
Sumińska z klasy 8, zdobywając I 
miejsce.

Uczniowie, którzy równie pięk-
nie wyrecytowali swoje wiersze 
podczas tego konkursu i otrzymali 
dyplomy za udział to: Tobiasz Wój-
cik z klasy 3, Filip Rotuski z klasy 6 
i Natalia Jurek z klasy 8. Wszystkim, 
którzy reprezentowali naszą szkołę, 
serdecznie gratulujemy.

Kuratoryjny konkurs
 z języka polskiego
Pragniemy podzielić się z Pań-

stwem wspaniałą nowiną. Uczen-
nica klasy 8, Natalia Jurek, z bar-
dzo wysokim wynikiem, dotarła do 
etapu rejonowego kuratoryjnego 
konkursu z języka polskiego. O tym, 
jak jest to trudne przedsięwzięcie, 
świadczy fakt, że jedynie 26 osób 
z Radomia i powiatu radomskiego 
uzyskało ten sam wynik, jaki zdo-
była Natalia. Bardzo się cieszymy, 
gratulujemy Natalii i wierzymy, że 
wytężona praca zaowocuje etapem 
w Warszawie.

Monika Skwirowska
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„Do hymnu”
Znaleźliśmy się w gronie 300 szkół 

z całej Polski, które zostały zakwalifi-
kowane do konkursu „Do hymnu”. Cała 

społeczność szkolna uczestniczyła 
w przesłuchaniach konkursowych. O 
godz. 11:45 uczniowie wykonali trzy 
pieśni hymniczne: „Mazurka Dąbrow-

skiego”, „Rotę” oraz „Gaude Mater 
Polonia”. Warunkiem regulaminu 
było wykonanie utworów w całości 
z pamięci, bez użycia nagłośnienia 
oraz a cappella. Występ został zareje-
strowany przez jury powołane przez 
Narodowe Centrum Kultury w skła-
dzie: prof. dr hab. A. Domańska oraz 
prof. dr hab. B. Sobolczyk z Akademii 

Muzycznej w Łodzi. „Podeszliście do 
tego zadania bardzo odpowiedzialnie. 
Jesteście zdyscyplinowani, pięknie 
wyglądacie, zachowujecie powagę. 
Razem z nauczycielami zadbaliście 
o szczegóły. Każda zwrotka odśpie-
wana była z odpowiednią dynamiką.  
Gratuluję w imieniu swoim i Narodo-
wego Centrum Kultury” – powiedziała 

Międzynarodowy 
Dzień Postaci z Bajek
Międzynarodowy Dzień Postaci 

z Bajek to święto, które przypada 5 
listopada, w rocznicę urodzin Walta 
Disney’a. Święto niesie za sobą nie 
tylko chęć docenienia bajek i ich 
twórców, ale i wartości edukacyjne. 
To dobra okazja, by zachęcić najmłod-
szych do czytania bajek, a co za tym 
idzie rozwijania wyobraźni, pamięci, 
zdobywania wiedzy na różne tematy, 
poznawania nowych słów, zasad gra-
matyki czy kształtowania właściwych 
postaw moralnych.

W naszej szkole z inicjatywy 
Samorządu Uczniowskiego ten 
dzień obchodziliśmy 28 paździer-
nika. Uczniowie wszystkich klas 
przebrali się za ulubionych bohate-
rów, podziwiali swoje stroje i pozna-
wali postacie, które prezentowali ich 
koledzy i koleżanki.

Na wyróżnienie zasługują ucznio-
wie klasy VI, którzy przedstawili 
grupę smerfów: Papę Smerfa, Smer-
fetkę, Osiłka, Malarza, Zgrywusa, 
Łasucha czy Poetę oraz Hogatę i 
Klakiera.

Można śmiało powiedzieć, że 
bajki zintegrowały całą społeczność 
uczniowską.

Konkursy przedmiotowe MKo
W naszej szkole odbyły się trzy 

konkursy organizowane przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 
fizyczny, matematyczny i chemiczny.

We wszystkich trzech konkur-
sach brał udział Mikołaj Łyżwa – 
uczeń klasy VIII. Z dumą informu-
jemy, że konkursach: fizycznym i 
chemicznym Mikołaj zakwalifiko-
wał się do II etapu. Brawo!

Wszyscy trzymamy kciuki i wie-
rzymy, że będziemy się cieszyć 
kolejnymi sukcesami ucznia.

recytacje na... medal
Przypomnienie trudnej drogi 

Polaków do wolności, walk i zma-
gań o niepodległość poprzez pry-
zmat utworów poetyckich i zaak-
centowanie niezwykle istotnego 
dla polskiej poezji wątku patrio-
tycznego to główne cele Konkursu 
Poezji Patriotycznej, którego orga-
nizatorem jest GCKiKF w Jedlińsku.

Jury w składzie: E. Dzikowska i A. 
Krzemiński, przyznało reprezentan-
tom naszej szkoły I miejsca w dwóch 
kategoriach wiekowych: Nadii Marsza-
łek, uczennicy klasy IV (kat. klas III–V), 
Mikołajowi Łyżwie, uczniowi klasy VIII 
(kat. klas VI–VIII); II miejsce w kategorii 
klas III–V zajęła Zuzanna Głuch, uczen-
nica klasy IV. Wyróżnienia otrzymały: 
Nadia Sułek, klasa „0”, Barbara Pajer-
czak, klasa II, Natalia Szymańska i 
Antonina Tkaczyk, klasa VIII.

Naszą szkołę reprezentowały 
również: Iga Klamut z klasy I oraz 
Zuzanna Włodarczyk z klasy V.

Dla Niepodległej!
Jak co roku uroczyście i godnie 

uczciliśmy Narodowe Święto Nie-
podległości. Korytarze oraz sale lek-
cyjne zostały ozdobione pracami w 
biało-czerwonych barwach.

Zgromadzeni w sali gimnastycznej 
uczniowie, nauczyciele i pracownicy 
odśpiewali cztery zwrotki hymnu 
państwowego. Następnie zapre-
zentowany został montaż słow-
no-muzyczny z udziałem dzieci z 
oddziałów przedszkolnych i uczniów 
klasy IV. Był to niezwykły, wzrusza-
jący występ. Dzieci wykazały się 
ogromną wrażliwością, zdolnościami 
recytatorskimi i muzycznymi.

W kolejnej części akademii pro-
gram artystyczny pt. „Dla Niepod-
ległej” zaprezentowali uczniowie 
klasy IV. Później przyszedł czas 
na ogłoszenie wyników Szkolnego 
Konkursu Historycznego pt. „104. 
rocznica odzyskania niepodległo-
ści”. Najlepiej i najszybciej pytania 
w internetowym quizie wykonały 
uczennice klasy VIII: N. Szymań-
ska i A. Tkaczyk, które zajęły ex 
aequo I miejsce; miejsce II zajęła M. 
Jakubiak, a III – M. Wasil. Laureatki 
otrzymały pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe.

Na zakończenie uroczystości 
do wspólnego śpiewania pieśni 
patriotycznych zaprosił wszystkich 
uczestników zespół ludowy „Czer-
wone Korale”.

razem dla piesków
 z urbanowa!
Od kilku lat w naszej szkole 

odbywa się akcja charytatywna na 
rzecz schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Urbanowie. Bezdomne 
psiaki potrzebują pomocy przede 
wszystkich w okresie jesienno-zi-
mowym. Dlatego też przez cały 
październik gromadziliśmy dary 
dla podopiecznych schroniska w 
Urbanowie. Nasi uczniowie i tym 
razem nie zawiedli! Zgromadzoną 
karmę, materiały na ciepłe legowiska 
przedszkolaki uroczyście przekazały 
w trakcie spotkania z Tomaszem 
Auguściakiem. Dzieci zyskały wie-
dzę na temat pracy w schronisku i 
opieki nad zwierzętami. Pan Tomasz 
podziękował całej szkolnej społecz-
ności i gorąco zachęcał do adopcji 
zwierząt.

odwiedziliśmy lotnisko War-
szawa-radom

Radom, niczym okno na świat? Już 
niebawem to może być prawda.

Dnia 23 listopada uczniowie klas 
IV–VIII wraz z opiekunami wybrali 
się na wycieczkę do Radomia. 
Głównym celem było obejrzenie 
nowego lotniska.

Dzięki uprzejmości władz Lotniska 
Warszawa-Radom im. Bohaterów 
Radomskiego Czerwca 1976 roku 
nasi uczniowie mogli zwiedzić halę 

przylotów i odlotów, odbyć impro-
wizowaną odprawę paszportową, 
prześledzić drogę bagażu i zwiedzić 
sortownię bagażową. Oprowadza-
jący nas pracownicy szczegółowo 
wyjaśniali czynności związane z każ-
dym etapem podróży - od momentu 
przekroczenia progu portu lotni-
czego aż do powrotu z wymarzonej 
wyprawy. Uczniowie zapoznali się z 
zasadami bezpieczeństwa obowią-
zującymi na lotnisku, dowiedzieli się 
do kogo zwracać się, gdy potrzebu-
jemy pomocy. W bardzo interesu-
jący i przystępny sposób nasi „lot-
niskowi” przewodnicy opowiadali 
o zawodach związanych z obsługą 
naziemną i kontrolą lotów. Dzieci nie 
tylko dowiedziały się kto jako pierw-
szy „wita” i jako ostatni „żegna” kapi-
tana samolotu, ale też kim jest kon-
troler lotów i jaką ścieżkę zawodową 
trzeba przebyć, by w przyszłości 
zostać lotnikiem, celnikiem…

Lotnisko wywarło na wszystkich 
ogromne wrażenie.

Nowy terminal jest przestronny, 
dominują barwy białe oraz czarne. 
Pasażerowie będą mieć do dyspo-
zycji 31 stanowisk odpraw biletowo
-bagażowych, które można rozdzie-
lać w zależności od potrzeb linii lot-
niczych, które będą latać do i z Rado-
mia. Lotnisko posiada 9 gate’ów do 
samolotów. Pasażerowie do statków 
powietrznych dostaną się pieszo.

Wizyta w raDMot
W ramach przygotowania uczniów 

do świadomego planowania kariery, 
podejmowania decyzji edukacyj-
nych i zawodowych, uwzględ-
niających znajomość własnych 
zasobów uczniowie klasy VIII pod 
opieką wychowawczyni zwiedzili 

przedsiębiorstwo RADMOT w Woli 
Gutowskiej. Uczniowie zapoznali 
się z nowoczesnymi technologiami 
toczenia i frezowania CNC, strukturą 
zakładu, organizacją produkcji, uak-
tualnili informacje na temat rynku 
pracy.

andrzejkowy zawrót głowy!
Andrzejki są wspaniałą okazją 

do dobrej zabawy, a jednocześnie 
źródłem szacunku dla tradycji i 
obrzędów ludowych. Wróżby pobu-
dzają wyobraźnię, uczą kreatyw-
ności, pozwalają oderwać się od 
rzeczywistości i przenieść w świat 
marzeń i fantazji.

Są też specjalną okazją do zor-
ganizowania ostatnich hucznych 
zabaw przed rozpoczynającym się 
adwentem. W naszej szkole już w 
czwartek 24 listopada odbyła się 
długo wyczekiwana dyskoteka inte-
grująca społeczność uczniowską, 
zarówno tą młodszą, jak i starszą.

Na uczniów czekało, prócz 
zabaw przy muzyce wiele atrakcji. 
Można było kupić pyszne ciastko z 
wróżbą i posilić się ulubioną pizzą.

Wycieczka do Warszawy
1 grudnia 2022 r. uczniowie klas 

I, II i III naszej szkoły wzięli udział w 
wycieczce do Teatru Capitol w War-
szawie, gdzie obejrzeli spektakl pt. 
„Doktor Dolittle i jego zwierzęta”.

Dzieci z zainteresowaniem oglą-
dały niezwykłe przygody ubogiego 
doktora, który zajmował się, co 
prawda leczeniem ludzi, ale bardzo 
kochał zwierzęta i zawsze miał ich 
pełno w domu. Przemierzając kon-
tynent afrykański z licznymi przygo-
dami, udzielał pomocy małpom, a po 
powrocie do Anglii, dzięki dwugło-
wicowi, zarobił mnóstwo pieniędzy i 
nigdy nie był już biedny.

Żywa akcja, świetna gra akto-
rów oraz muzyka na długo zostaną 
w pamięci młodych widzów. Po 
spektaklu na dzieci czekała jeszcze 
jedna atrakcja – spotkanie ze Świę-
tym Mikołajem. Wizyta w teatrze 
wszystkim bardzo się podobała.

Kolejnym punktem wycieczki 
był taras widokowy na lotnisku 
Chopina. Dzieci zobaczyły starty 
i lądowania kilku samolotów oraz 
zakupiły pamiątki.

Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni 
wrażeń, wróciliśmy bezpiecznie  
do domu.

Beata Nowak

PSP w ludwikowie

PSP w Jedlance



28

po zakończeniu przesłuchania prof. 
dr hab. A. Domańska. Konkurs sfinan-
sowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Święto szkolnej demokracji
Uczniowie szkoły w demokratycz-

nym głosowaniu dokonali wyboru 
przewodniczącego Samorządu 
Uczniowskiego. Tym samym każdy 
uczeń wziął sprawy w swoje ręce i w 
demokratycznych wyborach wybrano 
prezydium SU. W wyniku głosowania 
przewodniczącą SU została uczennica 
kl. 8 I. Lutek. Zastępcą wybrano J. Wie-
teskę z kl. 8, a sekretarzem została 
uczennica kl. 4 K. Simlat. Gratulujemy 
i życzymy udanej pracy na rzecz spo-
łeczności szkolnej!

Mistrzowie powiatu!
W gminnym turnieju w Jedlińsku 

w unihokeju dziewcząt z rocznika 
2010 i młodsze uczennice z naszej 
szkoły zajęły drugie miejsce. Szkołę 
reprezentowały: K. Wlazło, M. Mizer-
ska, L. Dawidowska, N. Korzeniowska, 
M. Popiel, J. Rudecka, Z. Szymczak, 
N. Walczak , A. Wus. Chłopcy z klasy 
ósmej po wyrównanej i zaciętej walce 
zajęli drugie miejsce w gminnym tur-
nieju w unihokeja. Szkołę reprezento-
wali: J. Wieteska, K. Bolek, K. Żabicki, F. 
Wójtowicz, J. Pajek, K. Skałbania. Hokej 
to trudna gra. W tej dyscyplinie nie 
wolno odpuścić. Należy grać od pierw-
szej do ostatniej sekundy, trzeba mieć 
charakter i zacięcie. Tacy właśnie 
są chłopcy z naszej szkoły. Po zwy-
cięskim dla nas turnieju w Jedlińsku 
jesteśmy wśród czterech najlepszych 
szkół podstawowych w tej dyscypli-
nie. W finale powiatu radomskiego 
naszą placówkę reprezentowali: A. 
Wus, D. Prasek, A. Żarłok, O. Malinow-
ski, P. Stępień, I. Szymański, K. Pacała, 
D. Żarłok, F. Hernik, A. Wieteska, M. 
Szymański. Chłopcy z naszej szkoły 
zdobyli mistrzostwo powiatu radom-
skiego! Możliwość rywalizowania 
naszej małej szkoły w tak doborowym 
towarzystwie jest dla nas wielkim 
sukcesem. To dla nas radość i wielkie 
wyróżnienie, które młodzi chłopcy 
osiągnęli dzięki ciężkiej pracy. Dzię-
kujemy wszystkim uczniom za chwile 
radości i jesteśmy dumni z młodych 
mistrzów.

złoto w finale 
międzypowiatowym!
Nasi uczniowie z rocznika 2010 i 

młodsi wygrali finały międzypowia-
towe w unihokeju, w Radomiu i będą 
reprezentowali region radomski w 
finale wojewódzkim, który odbędzie 
się w Siedlcach. Szkołę reprezento-
wali: A. Wus, D. Prasek, A. Żarłok, O. 
Malinowski, P. Stępień, I. Szymański, 
K. Pacała, D. Żarłok, F. Hernik, A. Wie-
teska, M. Szymański. Dziękujemy 
chłopcom za walkę, determinację, 
poświęcenie i ciężką pracę. Pokazali, 
że uczniowie z małych szkół, z małych 
środowisk również potrafią zwycię-
żać. Trzymamy kciuki za Siedlce!

Bijemy rekord!
26 października już po raz kolejny 

wzięliśmy udział w międzynarodowej 
edycji akcji bicia rekordu w liczbie osób 
czytających na przerwie. Polegała ona 
na czytaniu książek przez uczniów, 
nauczycieli oraz zaproszonych gości 
na przerwach międzylekcyjnych. Czy-
tać można było w dowolnie wybranym 
przez siebie miejscu na terenie szkoły. 
Czytaliśmy więc wszędzie, gdzie kto 
mógł, w klasach i na korytarzach, w 
bibliotece, a nawet w szatni przed 

wyjazdem na zawody sportowe. 
Jesteśmy przekonani, że główne cele 
przedsięwzięcia – promocja czytel-
nictwa, pokazanie uczniom, że czyta-
nie jest pasjonujące, zachęcenie do 
sięgania po książki w każdej sytuacji 
i w każdym miejscu, zostały zrealizo-
wane!

Poznaj Polskę!
W ramach Programu Ministra Edu-

kacji i Nauki „Poznaj Polskę” w naszej 
szkole odbyły się 2 wycieczki eduka-
cyjne: 1. – jednodniowa wycieczka do 
Kazimierza Dolnego nad Wisłą – 28 
października. Uczestniczyli w niej 
uczniowie klas I–III, którzy zwiedzili 
Kazimierz, Muzeum Nadwiślańskie, 
spichlerze, Wąwóz Korzeniowy, Duży 
Rynek, promenadę nadwiślańską, Górę 
Trzech Krzyży. 2. – trzydniowy wyjazd 
do Krakowa i Zakopanego – 8–10 
listopada. Uczestniczyli w niej ucznio-
wie klas IV–VIII. W ramach programu 
zobaczyli Kraków, Zamek Królewski 
na Wawelu: Groby oraz Krypty Kró-
lewskie, Wieżę z Dzwonem Zygmunta, 
Stare Miasto oraz Drogę Królewską od 
Wzgórza Wawelskiego pod Barbakan. 
Obejrzeli wystawę w Galerii Sztuki Pol-
skiej XIX wieku w Sukiennicach, zwie-
dzali Wielką Krokiew im. S. Marusarza 
i Zakopane, odwiedzając Willę Atma i 
muzeum biograficzne K. Szymanow-
skiego. Odwiedzili Willę Kolibę – dom 
według projektu S. Witkiewicza, gdzie 
mieści się – Muzeum Stylu Zakopiań-
skiego oraz Cmentarz „Na Pęksowym 
Brzysku”, na którym pochowani zostali 
K. Makuszyńki, K. Przerwa-Tetmajer, 
Witkacy. Uczniowie spacerowali po 
Krupówkach i kąpali się w aquaparku. 
Ostatniego dnia udali się na szlak i do 
Sanktuarium na Krzeptówkach. To był 
wspaniały wspólnie spędzony czas.

Projekt „Szkoła”
Przystąpiliśmy do projektu „Lekcja 

o Funduszach Europejskich VI”, któ-
rej organizatorem jest Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej. Tego-
roczna edycja projektu poświęcona 
była zagadnieniom rozwoju lokalnego. 
Uczniowie poprzez grę planszową i 
materiały edukacyjne zrozumieli czym 
jest zaangażowanie mieszkańców w 
rozwój miejscowości i skąd brać środki 
na finansowanie pomysłów, które 
zmieniają lokalną przestrzeń. Zapoznali 
się również z wieloma zagadnieniami 
dotyczącymi Funduszy Europejskich. 

Nasza placówka otrzymała pakiet 
materiałów dydaktycznych: broszury, 
upominki dla uczniów, gry planszowe, 
a także konspekt lekcji, na podstawie 
których przeprowadzone były ciekawe 
i niekonwencjonalne zajęcia. Po zreali-
zowanych lekcjach, wzięliśmy udział w 
konkursie zgłaszając swój pomysł na 
lokalną przestrzeń.

W krainie baśni
3 listopada OP i klasy I–III uczestni-

czyły w spektaklu Katolickiego Teatru 
Edukacji z Krakowa pt. „Baśnie Pan 
Andersena”. To adaptacja kilku baśnio-
wych opowieści Hansa Christiana 
Andersena. Jako główny narrator pro-
wadzi nas w podróż, w świat wrażeń 
i osobistych przeżyć. Widowisko łączy 
w sobie fragmenty baśni: „Księżniczka 
na ziarnku grochu”, „Nowe szaty cesa-
rza”, „Calineczka”, „Brzydkie kaczątko”, 
Królowa śniegu”, „Dzielny ołowiany żoł-
nierzyk”. Mówią one o najważniejszych 
dla człowieka sprawach, dylematach 
życia, o ludzkich marzeniach i tęskno-
tach. Uczą, że dobro można odnaleźć w 
dążeniu do celu, życzliwości dla świata, 
szacunku, prawdzie, tolerancji dla dru-
giego człowieka. Baśnie podobają się 
ludziom bez względu na wiek. Teatr 
oglądany na żywo był dal nas kultu-
ralną ucztą. Dekoracje, stroje, muzyka, 
taniec, gra świateł i dialog aktorów z 
dziecięcą publicznością – wszystko to 
sprawiło, że przez ten czas byliśmy w 
świecie fantazji, z którego nie chcieli-
śmy wracać.

Niepodległa
W dniu 11 listopada 2022 r. zor-

ganizowano na jedlińskim rynku 
piknik historyczny z okazji Święta 
Niepodległości pod tytułem „Do wiel-
kich postaw prowadzą małe kroki”. 

Obchody podkreślające wartości 
patriotyczne, historyczne i wojskowe 
były swoistą lekcją historii.

W uroczystościach uczestniczyła 
reprezentacja naszej szkoły. Atrak-
cjami pikniku były: występ orkiestry 
wojskowej z Radomia, koncert zespołu 
Belfry, prezentowana była dawna i 
współczesna broń, sprzęt i pojazdy 
wojskowe. Dzieci miały możliwość 
wzięcia udziału w biegu niepodległo-
ściowym oraz konkursie plastycznym 
pt. „Polskie symbole narodowe”. Na 
wszystkich chętnych czekała woj-
skowa grochówka.

Nowości w bibliotece szkolnej
Z przyjemnością informujemy, iż 

dzięki wsparciu finansowemu jakie 
nasza szkoła otrzymała w ramach 
realizacji Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–
2025 – Priorytet 3 oraz wkładowi 
własnemu Gminy Jedlińsk, mamy w 
bibliotece ponad setkę nowych ksią-
żek! W pierwszej kolejności wśród 
nowych pozycji zakupionych do 
biblioteki znalazły się książki reko-
mendowane przez uczniów i nauczy-
cieli. Literatura dla młodszych i star-
szych czytelników, światowe best-
sellery, kontynuacje ulubionych serii, 
komiksy, fantastyka, lektury, książki 
o sporcie – każdy znajdzie coś dla 
siebie! Czytanie książek to najlepsza 
zabawa, jaką sobie ludzie wymyślili 
– napisała kiedyś Wisława Szymbor-
ska. A zatem: czytajmy! Pozdrawiamy 
i zapraszamy do biblioteki szkolnej!

Pomagamy braciom mniejszym
Również w listopadzie w naszej 

szkole odbyła się zbiórka dla psów 
w schronisku w Urbanowie. Celem 
tego przedsięwzięcia jest poprawa 
standardu pobytu zwierząt w 
schronisku, kształtowanie postawy 
przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie 
dzieci i osób dorosłych do aktyw-
nego udziału w zbiórce karmy. 
Cieszymy się, że los bezdomnych, 
porzuconych zwierząt nie jest obo-
jętny uczniom naszej szkoły.

Pamiętamy!
11 listopada Narodowe Święto 

Niepodległości obchodziliśmy 16 
listopada 2022 r. W radiowęźle szkol-
nym rozbrzmiewały patriotyczne pie-
śni. Na uroczystym apelu uczeń kl. 8 
K. Skałbania przedstawił społeczno-
ści szkolnej trudną drogę Polaków do 
odzyskania niepodległości. Ucznio-
wie kl. 5 I. Szymański i K. Wlazło opo-
wiedzieli o symbolach narodowych. 
Rozmawialiśmy o patriotach i o tym, 
czym jest dla nas patriotyzm. Na 
koniec przedstawiciele  klas zapalili 
znicze przed Głazami Pamięci.

Pomoc za Grosze
W listopadzie dołączyliśmy do 

zbiórki pieniędzy w ramach ogólno-
polskiej akcji „Góra Grosza”. Jest to 
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Dzień edukacji Narodowej
W czwartek 13 października 

odbyła się uroczysta akademia z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na 
tle pięknej dekoracji, w obecności 
przybyłych gości, emerytowanych 
nauczycieli i pracowników oraz 
wszystkich zebranych dyrektor 
szkoły Roman Wójcik złożył życzenia 
wszystkim nauczycielom i pracow-
nikom szkoły oraz wręczył nagrody 
dyrektora. Następnie uczniowie 
zaprezentowali przygotowany na 
tę okazję program artystyczny. 
Na koniec głos zabrał radny gminy 
Robert Rędzia, który gratulował 
nauczycielom i życzył wszystkim 
owocnej pracy oraz sukcesów zawo-
dowych. Do życzeń dołączył się rów-
nież Przewodniczący Rady Rodzi-
ców. Na koniec wdzięczni uczniowie 
wręczyli upominki przygotowane 
przez Samorząd Uczniowski.

uroczyste pasowanie 
na ucznia
24 października w niezwykle pod-

niosłej atmosferze odbyło się uro-
czyste pasowanie na ucznia. Zapre-
zentowany przez pierwszoklasistów 
program artystyczny dał dowód, 
iż są gotowi na przyjęcie do grona 
uczniów Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Batalionów Chłopskich w 
Starych Zawadach. Po nim nastąpiło 
uroczyste pasowanie, którego doko-
nał dyrektor szkoły Roman Wójcik. 
Potwierdzeniem przyjęcia w sze-
regi uczniów szkoły było wręczenie 
pierwszoklasistom legitymacji szkol-
nej oraz pamiątkowych dyplomów i 
książek ufundowanych przez Radę 
Rodziców. Zgodnie z tradycją naszej 
szkoły uczniowie posadzili drzewko.

Droga do wolności 
10 listopada w naszej szkole świę-

towaliśmy 104. rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

Z tej okazji odbyła się uroczysta 
akademia. Na początku wszyscy 
uczniowie i nauczyciele odśpiewali 

hymn Polski w ramach V edycji akcji 
Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła 
do hymnu”. Uczniowie przygotowali 
piękną inscenizację, w której przy-
pomnieli 123 lata niewoli narodu 
polskiego i jego dążenia do odzyska-
nia niepodległości. W trakcie uroczy-
stości można było usłyszeć znane 
utwory muzyczne oraz wiersze 
polskich poetów o tematyce patrio-
tycznej. Wydarzenie to zakończyło 
się przemówieniem dyrektora szkoły, 
który zwrócił uwagę na potrzebę 
pielęgnowania pamięci o polskiej 
historii.

Gminne obchody 
Święta Niepodległości
W piątek 11 listopada dyrektor 

szkoły, nauczyciele oraz ucznio-
wie naszej szkoły uczestniczyli w 
gminnych obchodach Narodowego 
Święta Niepodległości. Najpierw 
odbyła się uroczysta msza święta w 
intencji Ojczyzny. Następnie wspól-
nie odśpiewano hymn narodowy 
na skwerze w centrum Jedlińska. 
Po wystąpieniach wójta oraz zapro-
szonych gości i odczytaniu Apelu 
Poległych władze samorządowe, 
przedstawiciele szkół z terenu gminy 
oraz strażaków i klubów sportowych 
złożyli wiązanki kwiatów pod Pomni-
kiem ku czci Poległych i Pomordowa-

nych w latach 1939–1956. Po zakoń-
czeniu części oficjalnej rozpoczął się 
piknik z udziałem orkiestry Wojska 
Polskiego z Radomia i zespołu „Bel-
fry”. Szczególnym zainteresowaniem 
obecnych cieszył się ciężki sprzęt 
wojskowy eksponowany na ulicach 
Rynku. Dla starszych uczniów szkół 
podstawowych zorganizowana 
została gra terenowa „Niepodległa”. 
Młodsi uczniowie i przedszkolaki 
natomiast uczestniczyli w Biegu 
Niepodległości. Dopełnieniem wyda-
rzeń sobotniego pikniku była pre-
zentowana przez Delegaturę Insty-
tutu Pamięci Narodowej w Radomiu 
wystawa pt. „Zwycięstwo będzie 
Twoją nagrodą. Konspiracja niepod-
ległościowa w rejonie radomskim w 
latach 1939–1945”.

Dzień zdrowego śniadania
8 listopada obchodzimy Świa-

towy Dzień Zdrowego Śniadania. 
W związku z tym uczniowie naszej 
szkoły samodzielnie przygotowali 
kolorowe i zdrowe kanapki. Ponadto 
uczniowie na zajęciach zapoznali się 
z piramidą zdrowia i poznali warto-
ściowe produkty. Śniadanie było oka-
zją do kształtowania prawidłowych 
nawyków żywieniowych.

turniej BrD

21 października drużyna uczniów 
z klasy 5 uczestniczyła w XXIV Tur-
nieju Wiedzy o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego „Bezpieczne drogi 
Radomia”. Uczniowie musieli wyka-
zać się znajomością przepisów ruchu 
drogowego, zasad udzielania pierw-
szej pomocy przedlekarskiej i zasad 
bezpiecznego poruszania się na 
rowerze. Nasza reprezentacja zajęła 
III miejsce.

Konkurs recytatorski
9 listopada odbył się kolejny kon-

kurs recytatorski poezji patriotycz-
nej organizowany przez GCKiKF w 
Jedlińsku. Wśród laureatów znalazły 
się: Nikola Radecka – I miejsce, Karina 
Szczęk – II miejsce, Katarzyna Gutow-
ska – I miejsce, Patrycja Bieniek – 
wyróżnienie. Wysokiej jakości recy-
tacje oraz ciekawa prelekcja popro-
wadzona przez przedstawicieli IPN-u 
wprowadziły słuchaczy w wyjątkowy 
nastrój obchodów święta odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

turniej „Jesienny rower”
23 listopada uczniowie naszej 

szkoły uczestniczyli w XXIV Turnieju 
Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu 
Drogowego „Jesienny rower” zor-
ganizowanym przez Młodzieżowy 
Dom Kultury w Radomiu. W konkur-
sie uczestniczyło 11 reprezentacji 
szkół podstawowych w składach 
3-osobowych z Radomia i regionu 
radomskiego – łącznie 33 uczestni-
ków. Nasza reprezentacja zajęła III 
miejsce.

Międzynarodowy 
turniej Warcabowy
1 grudnia nasi uczniowie brali 

udział w Turnieju zorganizowany 
był przez MSCDN w Radomiu we 
współpracy z Polskim Związkiem 
Warcabowym w ramach projektu 
„Warcaby w mazowieckiej szkole”. 
W kategorii klasa 4, I miejsce zajęła 
Julia Adamczyk, III miejsce – Sara Fir-
lej, w kategorii klas 2, wyróżnienie 
otrzymała Karina Szczęk. Za udział w 
turnieju dyplomy i nagrody otrzymali  
również: Oskar Brzeziński, kl. 2, 
Agata Piwowar, kl. 2, Dorota Świdzi-
kowska, kl. 3. Dziękujemy wszystkim  

PSP w Starych zawadach

akcja o charakterze dobroczynnym, 
a jej głównym celem jest zebranie 
środków na pomoc dzieciom, które z 
różnych przyczyn nie mogą wychowy-
wać się we własnym domu rodzinnym. 
Uczniowie naszej szkoły nie pozostają 
obojętni na krzywdę drugiej osoby i 
chętnie się do tej akcji przyłączyli. W 
ten sposób wspieramy Towarzystwo 
Nasz Dom, a tym samym pomagamy 
rówieśnikom w całej Polsce, którzy 
nie mają możliwości i szczęścia dora-
stać wśród najbliższych. Udział w akcji 
pomaga uzmysłowić naszym uczniom, 
że oddając chociażby jeden grosz, 
można zrealizować wielkie przed-
sięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej 
sytuacji życiowej.

Nasze prawa
20 listopada obchodziliśmy Mię-

dzynarodowy Dzień Praw Dziecka. 
Z tej okazji przedszkolaki na zaję-
ciach poznały swoje prawa. Dzieci 
uczyły się poprzez zabawę. Wyko-
nały plakaty oraz tworzyły pracę za 
pomocą piasku kinetycznego.

edukacja Inspiracja
Anna Paszkiewicz – nauczyciel 

języka polskiego i historii z naszej 
szkoły, znalazła się wśród 30 wyróż-
nionych nauczycieli z całej Polski, 

którzy otrzymają granty na realiza-
cję autorskich projektów edukacyj-
nych w VI edycji programu Edukacja 
Inspiracja! Cieszymy się, że pomysł 
na projekt został dostrzeżony i 
doceniony. Projekt „Historiach w 
obrazach zapisana” będzie realizo-
wany w naszej placówce po nowym 
roku wraz ze społecznością lokalną.

Bez misia ani rusz…
25 listopada obchodziliśmy dzień 

Pluszowego Misia. Z tej okazji do 
szkoły dzieci przyniosły swojego przy-
jaciela – pluszaka. Uczniowie poznali 
historię związaną z tym niezwykłym 
świętem. Następnie dzieci miały za 
zadanie narysować i ulepić misia 
za pomocą ciastoliny, farb i slaima. 
Uczniowie mieli okazję wykonać misia 
na patyku. Na koniec, każdy dostał 
medal Przyjaciela Pluszowego Misia.

laboratoria Przyszłości
Uczniowie na zajęciach informatyki 

uruchomili i skalibrowali drukarkę 3D. 
Właśnie ruszył druk próbny. Już nie-
długo będziemy drukować pomoce 
naukowe przydatne na różnych zaję-
ciach. Działamy również z robotami.

co w przyszłości?
Nasi ósmoklasiści w ramach 

doradztwa zawodowego odwie-
dzili przedsiębiorstwo przemysłowe 
RADMOT. Uczniowie zapoznali się z 
historią firmy, która sięga 1985 roku, 
a następnie zwiedzili wszystkie hale 
produkcyjne, aby jeszcze dokład-
niej poznać specyfikę tego obiektu. 
Uczniowie mieli możliwość zobaczyć 
linię produkcyjną wykorzystującą 
do pracy roboty, a także posłuchać o 
samym procesie produkcji. Serdecznie 
dziękujemy pracownikom firmy RAD-
MOT za profesjonalizm w przekazy-
waniu informacji.

edukacja poprzez teatr
30 listopada uczniowie kl. IV, VI 

i VII wybrali się do teatru, do Rado-
mia, na jedną z najbardziej wzru-
szających opowieści o magii świąt 
Bożego Narodzenia, na „Opowieść 
wigilijną”. Jak zachował się Scro-
oge? Dowiedzieliśmy się, oglądając 
wspaniały, pełen kolęd i piosenek, 
spektakl Sceny Polskiej Teatru z 
Czeskiego Cieszyna. Adaptacja 
podbiła nasze serca. Ruchome ele-
menty bogatej dekoracji umożli-
wiały błyskawiczną zmianę miejsca 
akcji; klasyczne kostiumy z epoki 
oraz efekty świetlne i akustyczne 
wzbogaciły widowisko i pozosta-
wiły niezapomniane wrażenia. 

Edukacja poprzez teatr to niezapo-
mniane doświadczenie, rozrywka i 
zabawa, kontakt ze znanymi akto-
rami na żywo, kultura na najwyż-
szym poziomie i nie zapominajmy 
także o tym, że obcowanie ze 
sztuką pozwala również na posze-
rzenie horyzontów. Teatr rozbudza 
w nas ciekawość świata, pobudza 
wyobraźnię i kreatywność.

tak. Pomagam!
W dniach 2–3 grudnia zorgani-

zowaliśmy we współpracy z Para-
fialnym Zespołem Caritas Jedlińsk 
zbiórkę żywności w ramach XXI 
Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności. 
Wolontariusze ze Szkolnego Koła 
Wolontariatu „Szlachetne Serce” z 
naszej szkoły dyżurowali w skle-
pie Leviatan i prosili o wsparcie 
poprzez przekazanie produktów z 
długim terminem przydatności do 
spożycia. Zebrane artykuły spożyw-
cze zostaną przekazane do paczek 
świątecznych przygotowywanych 
dla osób starszych, samotnych, cho-
rych, czy też bezdomnych. Poprzez 
prosty gest uczymy nasze dzieci, że 
pomaganie jest wpisane w człowie-
czeństwo.

anna Paszkiewicz
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uczestnikom gratulujemy zwycięz-
com i opiekunom: Iwonie Śmiechow-
skiej i Iwonie Socha, oraz życzymy 
dalszych sukcesów.

Szkoły Pełne talentów
24 listopada odbyło się podsumo-

wanie szkolnego konkursu „Szkoły 
Pełne Talentów”, organizowanego 
przez Lidl. Cała społeczność szkolna 
zaangażowała się w zbiórkę talen-
ciaków, czyli bonów, które następ-
nie zostały wymienione na nagrody 
– przybory plastyczne. Podczas 
apelu dyrektor Roman Wójcik złożył 
podziękowania uczniom, rodzicom, 
nauczycielom i pracownikom obsługi 
za zaangażowanie w akcję.

Być jak Ignacy
Nasza szkoła przystąpiła do pro-

jektu edukacyjnego organizowanego 
przez Fundację PGNiG im. Ignacego 
Łukasiewicza – „Być jak Ignacy”. Tego-
roczna edycja programu odbywa się 
pod hasłem „Zostań ambasadorem 
nauki”. Uczestnicy programu realizują 
na zajęciach poszczególne zadania, 
które uwzględniają podstawowe 
zagadnienia związane z chemią. 
Udział w programie stanowi połącze-
nie nauki z zabawą i przynosi oczeki-
wane efekty.

Noc Kodowania
W ramach koła informatycznego 

z projektu CMI uczniowie wzięli 
udział w Nocy Kodowania w ramach 
projektu Laboratoria Przyszłości. 
Uczniowie spędzili noc w szkole, 
której głównym celem była praca z 
Lego Educations przy użyciu aplikacji 
Spike Lego Education zainstalowanej 
w tabletach oraz współdziałanie z 
drukarką 3D Banach. Tworzenie pro-
jektów różnego rodzaju modeli, które 
następnie wydrukowano oraz udział 
w konkursach z elementami kodowa-
nia, stanowiły dla uczniów doskonałą 
okazję do nauki poprzez zabawę.

Lekcja o Funduszach Europejskich
Nasza szkoła przystąpiła do pro-

jektu „Lekcja o Funduszach Europej-

skich VI”, której organizatorem jest 
Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej. Tegoroczna edycja 
projektu poświęcona jest zagadnie-
niom rozwoju lokalnego. Uczniowie 
poprzez grę planszową i materiały 
edukacyjne zrozumieją czym jest 
zaangażowanie mieszkańców w roz-
wój miejscowości i skąd brać środki 
na finansowanie pomysłów, które 
zmieniają lokalną przestrzeń. Zapo-
znają się również z wieloma zagad-
nieniami dotyczącymi Funduszy 
Europejskich. Idea akcji opiera się na 
szczegółowo zaprojektowanych sce-
nariuszach zajęć i materiałach dydak-
tycznych. Nasza placówka otrzymała 
pakiet materiałów dydaktycznych, na 
podstawie których przeprowadzone 
zostaną ciekawe i niekonwencjo-
nalne zajęcia.

razem działamy, 
czysto oddychamy
Nasza szkoła przystąpiła do pro-

jektu ESA, czyli Edukacyjnej Sieci 
Antysmogowej, która ma na celu 
wspólne działanie na rzecz poprawy 
jakości powietrza. W ramach tego 
projektu został zorganizowany kon-
kurs pt.: „Razem działamy, czysto 
oddychamy”, w którym wzięło udział 
195 szkół. Nasza placówka została 
wyróżniona III miejscem i w nagrodę 
otrzymaliśmy 40 zestawów lampek 
do rowerów, które zostały przeka-
zane dzieciom.

Innowacyjna historia
W środę 2 listopada w naszej 

szkole odbył się pokaz zrealizowany 
przez fundację Arte et Marte z War-
szawy. Uczniowie klasy 7 i 8 wzięli 
udział w multimedialnym pokazie 
w ramach projektu „Innowacyjna 
Historia – nowoczesne technologie w 
służbie edukacji”. W specjalnie przy-
gotowanej sali, wśród scenografii 
powstania warszawskiego i wojny 
polsko-bolszewickiej obejrzeli dwa 
filmy historyczne zrealizowane w 
technologii VR (wirtualna rzeczywi-
stość 3D). W pokazie uczestniczyli 
także uczniowie ze szkół podstawo-
wych z Jedlińska, Ludwikowa, Bier-
wiec i Wierzchowin.

turniej unihokeja
Pod koniec października odbyły 

się rozgrywki w Gminnym Turnieju 
Unihokeja Dziewcząt i Chłopców do 
XXV Mazowieckich Igrzysk Dzieci. 
Przedstawiciele rocznika 2010 i 
młodsi zajęli dwa III miejsca. Z kolei 
uczniowie z rocznika 2008 i 2009 
wywalczyli III (chłopcy) i II (dziew-
czynki) miejsce. Walka była bardzo 
wyrównana. Wszystkie drużyny 
z zaangażowaniem walczyły do 
ostatniego gwizdka.

Wycieczka do firmy raDMot
26 października 2022 r. ucznio-

wie klasy 8 w ramach doradz-
twa zawodowego uczestniczyli 
w wycieczce do firmy RADMOT. 

Młodzież pojechała tam rowerami 
razem ze swoją wychowawczynią  
Aldoną Kaim.

Celem wycieczki było zapo-
znanie uczniów ze stanowiskami 
pracy w zakładzie, z oferowanymi 
usługami i produktami firmy, ze 
środowiskiem pracy w zakładzie i 
z możliwościami odbywania prak-
tycznej nauki zawodu w ramach 
kształcenia dualnego. Przechodząc 
na poszczególne hale produkcyjne 
uczniowie mieli niecodzienną okazję 
przyjrzeć się pracy w nowoczesnym 
zakładzie wykorzystującym innowa-
cyjne technologie. Na koniec każdy  
z uczniów dostał od firmy RADMOT 
prezent.

Przedszkolaki w radomiu
3 listopada 2022 r. dzieci z 

oddziałów przedszkolnych uczest-
niczyły w wyjeździe do Radomia na 
przedstawienie Katolickiego Teatru 
Edukacji z Krakowa pt. „Baśnie Pana 
Andersena”. Spektakl stanowił sce-
niczną adaptację kilku najbardziej 
znanych baśniowych opowieści, 
których optymistyczne przesłanie 
stanowiło dla najmłodszych lekcję 
o najważniejszych wartościach  
w życiu człowieka.

Wycieczka do Warszawy
Ponownie udało nam się uzyskać 

dotację z programu rządowego 
„Poznaj Polskę” i 17 listopada ucznio-
wie klasy I, II i III pod opieką Anety 
Strzeleckiej, Anny Skumorowskiej 
i Karoliny Bartos wyruszyli na jed-
nodniową wycieczkę do Warszawy. 
Pierwszym punktem programu było 
indywidualne zwiedzanie Centrum 
Nauki Kopernik. Następnie wszy-
scy udali się do Planetarium, gdzie 
obejrzeli seans filmowy pt. „Polaris”. 
Kolejnym punktem wycieczki było 
zwiedzanie historycznego zespołu 
miasta z Traktem Królewskim 
i Wilanowem. Wycieczka dostarczyła 
uczniom nie tylko wszechstronnej 
wiedzy, ale przede wszystkim wielu 
niezapomnianych wrażeń.

ewa Murdza

Wychowanie przez czytanie
W październiku obchodzony był 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych.

W tym roku hasłem przewodnim 
było: „Czytanie dla pokoju”. Najpierw 
została przeprowadzona akcja bicia 
rekordu w czytaniu na przerwie – 
„Przerwa na czytanie”. Uczniowie 
i pracownicy szkoły mogli oddać 
się lekturze ulubionych książek w 
wyznaczonej strefie czytania lub w 
indywidualnie wybranych miejscach. 
Na dolnym korytarzu powstała 
gazetka ścienna, wyjaśniająca hasło 
przewodnie tegorocznego MMBS 
„Czytanie dla pokoju”, recenzje 
książek polecanych z tej okazji do 
czytania, które podejmują tematy 
uniwersalnych wartości oraz empatii 
i rozwiązywania konfliktów drogą 
dialogu. Zwieńczeniem działań było 
oficjalne przyjęcie pierwszoklasi-
stów w poczet czytelników biblio-
teki. Pamiątką z tego wydarzenia 
pozostaną: dyplomy, zakładki do 
książek, Wyprawki Czytelnicze przy-
gotowane przez Instytut Książki 
w ramach kampanii „Mała książka 
– wielki człowiek” i książeczki ufun-
dowane przez Gminę Jedlińsk.

Kulturalna szkoła na Mazowszu
W ramach programu „Kulturalna 

szkoła na Mazowszu” 24 paździer-
nika uczniowie z nauczycielami udali 
się do Muzeum Historii Radomia. 
Dzięki bogatym zbiorom i multime-
diom uczniowie odbyli prawdziwą 
podróż w czasie. Mogli dotykać 
wiele eksponatów, rozwiązywać 
quizy, oglądać wizualizacje i filmy. W 
specjalnie przygotowanym miejscu 
uczniowie zrobili sobie pamiątkowe 
zdjęcia w strojach z różnych epok. 
Pobyt w Muzeum okazał się dla 
uczniów dużym przeżyciem i nieza-
pomnianą lekcją historii.

Profilaktyka przez kulturę
27 października uczniowie klasy 

7 i 8 obejrzeli w Resursie Oby-
watelskiej w Radomiu spektakl 
profilaktyczny pt.: „Wspomnienia 
narkomanki”. Młodzi widzowie z 
zainteresowaniem i powagą śledzili 
dramatyczne losy bohaterki, przez 
kilkanaście lat zmagającej się z nało-
giem. Obejrzany przez nich spektakl 
miał jednoznaczne przesłanie: narko-
tyki to droga donikąd.

laboratorium przyszłości
Pomoce naukowe zakupione 

w ramach Programu Laboratoria 
Przyszłości pozwalają odkryć nowe 
możliwości kształcenia. Uczniowie 
klasy 2 tworzyli modele głoskowe 
wyrazów z wykorzystaniem klocków 
Korbo. Uczniowie klasy 3 układali 
sudoku. Na lekcji fizyki uczniowie 
klasy 7 samodzielnie wykonywali 
proste doświadczenia fizyczne. 
Chętne osoby miały okazję wcielić 
się w rolę filmowców, wykorzystując 
zestaw do nagrywania filmów.

Sportowe i szachowe sukcesy
Na 260 szkół z całej Polski wal-

czących w jesiennej rozgrywce 
Międzyszkolnego konkursu w apli-
kacji mobilnej Pho3nix Kids nasza 
szkoła zajęła 2. miejsce z wynikiem 
12470667 kroków. 30 uczniów 
otrzymało nagrody – opaski Huawei 
Band 4.

24 listopada w MSCDN w Rado-
miu odbył się IV Turniej Szachowy. 
Naszą szkołę reprezentowali uczest-
nicy pozaszkolnych zajęć szacho-
wych. Młodzi szachiści zagrali po 7 
partii zgodnie z systemem szwajcar-
skim. W swoich kategoriach wieko-
wych wywalczyli medale i nagrody. 
W kategorii A: Weronika Kacperczyk 
– II miejsce, Emilia Starzyńska – III 

miejsce. W kategorii B: Alicja Ścipień 
– II miejsce. W kategorii C: Jarosław 
Kacperczyk – II miejsce. Zwycięzcy 
mają możliwość uczestnictwa  
w Finałowym Turnieju w Warszawie.

Patriotyzm jest w nas
Każdego roku w listopadzie 

uczniowie naszej szkoły biorą 
udział w Gminnym Konkursie Poezji 
Patriotycznej organizowanym przez 
GCKiKF w Jedlińsku. Podczas tego-
rocznej edycji, 9 listopada, naszą 
szkołę reprezentowało dziewięcioro 
uczniów. Uczestnicy konkursu mogli 
obejrzeć wystawę poświęconą pol-
skiemu podziemiu niepodległościo-
wemu w regionie radomskim.

10 listopada cała społeczność 
szkolna spotkała się na wyjątkowej 
uroczystości z okazji 104. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Najważniejszym punktem 
programu było wspólne odśpiewanie 
„Mazurka Dąbrowskiego” o godzinie 
11:11 – włączyliśmy się poprzez to 
w akcję „Szkoła do hymnu”. Następ-
nie uczniowie w poruszający spo-
sób ukazali trudną historię naszego 
kraju. Po akademii delegacja uczniów 
zapaliła symboliczne znicze pod 
„Głazem Pamięci”, aby oddać hołd 
wszystkim poległym, którzy walczyli 
o niepodległą Polskę.

11 listopada uczniowie i nauczy-
ciele wzięli udział w gminnych  

PSP w Wierzchowinach



31

uroczystościach z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości. Następnie 
uczestniczyli w pikniku historycznym 
„Do wielkich postaw prowadzą małe 
kroki”. Organizatorzy przygotowali 
mnóstwo atrakcji i konkursów. Dru-
żyna uczniów z klasy 7 i 8 zajęła I 
miejsce w edukacyjnej grze tereno-
wej „Niepodległa”. W gminnym kon-
kursie plastycznym „Symbole wolno-
ści na Święto Niepodległości” uczen-
nice: Julia Smyrda i Emilia Starzyńska 
zajęły I miejsce. Tego dnia odbył się 
Bieg Niepodległości, w którym najle-
piej pobiegli: Kacper Głogowski (200 
m) – 3. miejsce; Agata Wolak (300 m, 
bieg A), Antoni Sumiński (300 m, bieg 
A), Kamil Smyrda (300 m, bieg B) – 1. 
miejsce.

2 listopada uczniowie klasy 7 i 8 
uczestniczyli w pokazie realizowa-
nym przez Fundację Arte et Marte w 
ramach projektu MEiN „Innowacyjna 
historia – nowoczesne technologie 
w służbie edukacji”. Pokaz odbył się 
w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Starych Zawadach. Z wykorzy-
staniem gogli VR młodzież obejrzała 
dwa filmy o tematyce historycz-
nej. Dzięki tym okularom uczniowie 
poczuli się, jakby sami uczestniczyli 

w rzeczywistości wojennej prezento-
wanej w filmach.

Uczniowie klasy 8 na innowacji z 
języka polskiego pt. „Historia w lite-
raturze zapisana” realizują ogólno-
polski projekt „Powstańcy ’44 Pamię-
tamy”. Ósmoklasiści rozwijają wiedzę 
historyczną dotyczącą powstania 
warszawskiego, poznają życiorysy 
powstańców. W tym celu sięgają po 
literaturę czasów wojny i okupacji, a 
także samodzielnie szukają informa-
cji w dostępnych źródłach. Uczniowie 
zrozumieli, jak ważna jest pamięć o 
tych, którzy walczyli o wolną Polskę i 
nie wahali się oddać za nią życia.

znamy prawa dzieci
18 listopada odbyły się działania z 

okazji Dnia Praw Dziecka. Pedagodzy 
przedstawili prawa dzieci za pomocą 
piosenek i prezentacji. Uczniowie 
klas 1–3 przygotowali i omówili pla-
katy ze swoimi prawami. Uczniowie 
klas 4–8 zaprezentowali swoje prawa 
z wykorzystaniem dramy – w formie 
krótkich scenek. Występy uczniów z 
klas starszych wprowadziły mnóstwo 
śmiechu i pozytywnej energii.

Dbamy o zdrowie 

W ramach programu edukacyj-
nego „Dbamy o zdrowie” uczniowie 
klas 1–3 obejrzeli prezentację mul-
timedialną, zapoznali się z piramidą 
zdrowia, przygotowali zdrowe śnia-
danie, wykonali pracę plastyczną pt. 
„Warzywa i owoce”. Aby propagować 
zdrowy styl życia, uczniowie klas 4–8 
spędzili czas aktywnie w Aquaparku 
Neptun w Radomiu.

tradycje i zwyczaje szkolne
W naszej szkole staramy się 

pielęgnować tradycje i zwyczaje 
szkolne. Podejmujemy różne dzia-
łania, które integrują społeczność 
uczniowską i urozmaicają nasz 
wspólnie spędzany w szkole czas. 
Dzięki nim doświadczamy piękna 
polskiej kultury i włączamy się w jej 
nurt, a życie szkoły staje się czymś 
większym i bogatszym niż zdoby-
wanie wiedzy z podręczników w 
czasie lekcji.

25 listopada obchodziliśmy Świa-
towy Dzień Pluszowego Misia. W 
oddziałach przedszkolnych dzieci 
celebrowały urodziny misia, był 
tort ze świeczkami oraz piosenki z 
życzeniami. Uczniowie z klas 1–3 
rysowali portrety swoich ulubio-

nych pluszaków, oglądali bajki o 
misiach. Pani bibliotekarka prze-
prowadziła wśród uczniów ankietę 
na najbardziej popularnego misia. 
W ramach akcji „Zabierz misia na 
wycieczkę” uczniowie wykonali 
fotografie, które pokazały wybrany 
zakątek gminy Jedlińsk: Pomnik 
Raczka i Pomnik AK w Jedlińsku, 
Muzeum Gombrowicza we Wsoli, a 
także piękne lasy w zimowej scene-
rii i domowe zacisze.

29 listopada odbyła się długo 
wyczekiwana dyskoteka inte-
grująca społeczność uczniowską. 
Uczniowie wraz ze swoimi opieku-
nami tańczyli i bawili się wspólnie 
przy dźwiękach skocznej muzyki. 
Ponadto korzystali z fotobudki i sto-
isk andrzejkowych. Piękne wróżki w 
różny sposób przepowiadały przy-
szłość. Symbole wiedzy magicznej, 
świece, lampiony i inne elementy 
dekoracji dodawały tajemniczości 
całej scenerii. Zabawy, radości oraz 
uśmiechu było wiele.

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

Patrycja Wieczorek

Miesiąc październik rozpoczął 
się w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym we Wsoli wyjątko-
wymi uroczystościami z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Z tej 
okazji, dzieci z oddziałów przed-
szkolnych Oa, Ob, Oc wraz z 
wychowawcami oraz klasy star-
sze  przygotowały piękne aka-
demie, podczas których w ciepły 
i zabawny sposób podziękowały 
wszystkim nauczycielom za ich 
opiekę, pracę i wielką cierpli-
wość. Przy tej okazji dyrekcja 
naszej szkoły wręczyła również 
dyplomy i podziękowania dla 
licznej grupy nauczycieli oraz 
pracowników obsługi, dziękując 
im za trud codziennej pracy i 
zaangażowanie w rozwój naszej 
placówki. 

Następnie w dniu 18 paź-
dziernika odbyło się podsu-
mowanie szkolnego konkursu 
– quizu językowego z języka 
angielskiego oraz języka nie-
mieckiego dotyczącego „Royal 
family” (Rodziny Królewskiej). 
Uczniowie klas czwartych oraz 
szóstych wykazali się niezwy-
kłą znajomością kultury oraz 
historii obu krajów, za co zostali 
wyróżnieni dyplomami, drob-

nymi upominkami oraz ocenami 
celującymi z obu przedmiotów.  
Gratulujemy!

Nasza biblioteka obchodziła 
również w tym miesiącu „Mię-
dzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych”, podczas którego 
promowała czytelnictwo na każ-
dym szczeblu naszej edukacji 
pod wspaniałym hasłem „Czyta-
nie dla pokoju”. Co tydzień pre-
zentowane były książki z innej 
kategorii, np.: dla miłośników 
zwierząt, dla łasuchów, dla miło-
śników mody oraz książek zekra-
nizowanych. Rozwijaniu zainte-
resowań czytelniczych wśród 
naszych uczniów towarzyszyły 
także konkursy plastyczne „Mój 
ulubiony, zwierzęcy bohater”, 
literackie „Przepis na ulubioną 
potrawę babci” jak również 
degustacja zdrowych przekąsek 
oraz prezentacje multimedialne 
wybranych lektur. 

Jak zwykle nasze przed-
szkole również pracowało bar-
dzo aktywnie świętując Dzień 
Dyni, Dzień Postaci z Bajek oraz 
Dzień Pluszowego Misia. Tym 
razem dzieci naprawdę zasko-
czyły swoich wychowawców 
różnorodnością strojów oraz 

bardzo dobrą znajomością bajek, 
zarówno tych tradycyjnych jak i 
bardziej aktualnych. Natomiast 
przygotowane w przedszkolnym 
konkursie misie w wersji 3D 
prezentowały niesamowitą kre-
atywność naszych maluchów i 
ich rodziców!

Listopad przyniósł kolejne 
sukcesy naszych podopiecz-
nych. Podczas XXVI Konkursu 
Poezji Patriotycznej w dniu 
9.11.2022 organizowanego 
przez GCKiKF w Jedlińsku. Nasi 
wychowankowie indywidu-
alnie przygotowali utwory o 
tematyce patriotycznej. Dzięki 
przepięknej recytacji na bardzo 
wysokim poziomie, aż pięcioro 
z nich zostało wyróżnionych: 
Oskar Radwan (gr.0a), Marcel 
Staniak (kl.1b), Zuzanna Szcze-
pańska (kl.1b), Maja Kozłowska 
(kl. IIIa), Nina Stefańska (kl. IIIb). 
Jednak na szczególne gratula-
cje zasługują uczniowie, któ-
rzy zajęli następujące miejsca: 
Marta Sułkowska (kl. IIa) – I miej-
sce, Laura Słomka (gr. 0a) - III 
miejsce, Hanna Starzyńska (kl. 
Va) – III miejsce. Gratulujemy!

Natomiast 11 listopada pod-
czas uroczystych obchodów 
Dnia Niepodległości w Jedlińsku, 
uczniowie klasy 8b w składzie: 
Julia Stefańska, Patrycja Bedna-

rek, Jakub Sobol, Paweł Siurnik 
i Szymon Sułkowski pod opieką 
pani Agnieszki Tchórzewskiej 
zdobyli II miejsce w „Grze eduka-
cyjnej”. Wykazując się niezwykłą 
organizacją, zaangażowaniem 
oraz znajomością topografii i 
historii Polski zajęli tak wyso-
kie miejsce spośród wszystkich 
gminnych szkół. 

Warto również wspomnieć o 
pięknej pracy naszego Wolon-
tariatu. Oprócz kontynuacji 
akcji „Góra grosza” podczas, 
której wolontariusze przygoto-
wali puszki, do których zbierają 
grosiki na cele charytatywne, 
udzielili niezwykłego wsparcia 
Misjom, na których cel zebrano 
dużą ilość środków higienicz-
nych oraz czystości. Ofiarowane 
środki trafiły do Wyższego Semi-
narium Duchowego w Radomiu, 
skąd  zostaną przekazane misjo-
narzom z diecezji radomskiej. 
Jak mówią nasi wolontariusze 
„Razem możemy więcej!”.

21 listopada w ramach inte-
gracji ze wszystkimi dziećmi na 
całym świecie, których prawa 
są łamane nasi uczniowie świę-
towali Międzynarodowy Dzień 
Praw Dziecka. Z tej okazji wszy-
scy wraz z nauczycielami ubrali 
się w kolorze niebieskim, a na 
zajęciach dominowała tematyka 

zSP we Wsoli
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Mamy logo szkoły!

Na początku roku szkolnego 
ogłoszono w naszej szkole kon-
kurs na logo szkoły. Na konkurs 
wpłynęło 18 prac plastycznych w 
dwóch kategoriach wiekowych. 
Zwycięskim pomysłem okazała 
się praca Mai Jarosz z klasy 7b. 
Logo wg projektu naszej uczen-
nicy, wykonane z pomocą p. 
Agnieszki Makulskiej, można już 
oglądać na naszej stronie inter-
netowej oraz szkolnym fb.

Językowe szlify 
z najlepszymi
W dniach 09-13.10.2022 r. 

uczniowie klas VII i VIII wraz 
z opiekunami wzięli udział w 
obozie językowym „Euroweek” 
w Różance koło Międzylesia. 
Celem wyjazdu było doskona-
lenie umiejętności komuniko-
wania się w języku angielskim. 
Przygoda rozpoczęła  się  wizytą 
w kopalni Guido w Zabrzu, zaś  
wieczorem uczestników cze-
kała  rozgrzewka językowa z 
wolontariuszami z Gruzji, Azer-
bejdżanu i Włoch. Kolejne dni  
wypełnione  były zabawami 
integracyjnymi, prezentacjami, 
konkursami, pokazem talentów, 
grami oraz rozmowami. Dzięki 
temu uczniowie doskonalili nie 
tylko kompetencje językowe 
ale również społeczne, takie jak 
przewodzenie i sztuka autopre-
zentacji. Mogli się także wykazać 
kreatywnością, otwartością na 
inne kultury, poczuciem humoru. 
Na zakończenie każdy z uczest-
ników otrzymał Certyfikat. Pobyt 
na obozie uświetniła  wycieczka 
w Góry Stołowe - uczniowie  
zdobyli Szczeliniec Wielki, 
natomiast w drodze powrotnej 
odwiedzili wrocławskie zoo wraz  
z Afrykarium.

recytatorskie pojedynki 
na słowa oraz inne konkursy
Semestr zimowy mija pod zna-

kiem konkursów. Za nami kon-
kursy pod patronatem Mazowiec-

kiego Kuratora Oświaty (Maja 
Skrzypek, uczennica klasy VIIIb, 
zakwalifikowała się do etapu 
rejonowego Konkursu przedmio-
towego z języka angielskiego;  w 
konkursie uczestniczyło 14875 
uczniów z Mazowsza, do etapu 
rejonowego zakwalifikowało się 
765 uczniów). Na początku listo-
pada odbył się również Gminny 
Konkurs Poezji Patriotycznej. 
Konkurs miał na celu wspiera-
nie działań twórczych dzieci, 
propagowanie wartości patrio-
tycznych, popularyzacje poezji 
wśród dzieci  młodzieży oraz roz-
budzanie wrażliwości na piękno 
poezji polskiej. Oceniano kul-
turę słowa, bezbłędną recytację, 
płynność wypowiedzi, poprawną 
wymowę, dobór wiersza oraz 
interpretację i tzw. ogólne wra-
żenie. Spośród uczestników 
wyłoniono następujących laure-
atów: I miejsce - Kajetan Popiel 
kl. 5c, II miejsce - Maria Dąbrow-
ska kl.4a, II miejsce - Magdalena 
Żarłok kl.7b, II miejsce - Kacper 
Kopycki kl.7b, II miejsce - Jakub 
Cieślak 01, II miejsce - Amelia 
Utkowska kl, 2a. Wyróżnienia: 
Jakub Kowalczyk 01, Julian Piwko 
kl. 1c, Zofia Feruś kl. 2c, Aleksan-
dra Cieślak kl.3c, Miłosz Bogacki 
kl.3c, Wiktoria Baran kl.7a, Anto-
nina Makulska kl.8a, oraz za 
udział Jan Piwoński kl. 4c. 

czy aleks pójdzie w 
ślady edwarda hartwiga?
Edward Hartwig  to jeden z 

najbardziej znanych polskich 
fotografików 1. połowy XX 
wieku. Eksperymentował z foto-
grafią pejzażową. Jego prace 
cechuje piękna kompozycja oraz 
światło. Nastrojowe, roman-
tyczne pejzaże z dalekim hory-
zontem wywierają na odbiorcach 
niesamowite wrażenie. Powstały 
obraz-fotografia odznacza się 
niezwykłą świetlistością, połą-
czoną z doskonałą kompozycją 
światła i cieni. Niewykluczone, 
że Aleks pójdzie w ślady Har-
twiga! Z radością informujemy 
o ogromnym sukcesie ucznia 
naszej szkoły, Aleksandra Kac-
przaka, który został laureatem 
I miejsca konkursu EKOSzkoła 
Edycja V w kategorii „Fotogra-
fia z regionu radomskiego”. 
Organizatorem konkursu był 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. EkoSzkoła to 
ogólnopolski projekt edukacyjny 
skierowany do szkół, przedszkoli 
i placówek edukacyjnych, któ-
rego celem jest upowszechnia-
nie i popularyzacja działań zwią-
zanych z edukacją ekologiczną 
i ochroną środowiska. Podczas 
uroczystej gali nagrodę Eko-
Bon o wartości 5000 zł odebrał 
dyrektor szkoły, pan Jacek Tuzi-
nek, natomiast Aleksander otrzy-
mał bon podarunkowy o wartości 
700 zł. W wydarzeniu uczest-
niczył wójt gminy Jedlińsk, pan  
Kamil Dziewierz. 

złota 10, czyli Mazowiecka
 Szkółka Dziennikarska 
1 grudnia 2022r. szesna-

ścioro uczniów z klasy 8a  

i 8b uczestniczyło w finale 4. 
edycji autorskiego projektu 
Radia Radom „Złota 10, czyli 
Mazowiecka Szkółka Dzienni-
karska”. Wydarzenie odbyło się 
Mazowieckim Centrum Sztuki 
Współczesnej Elektrownia w 
Radomiu. Od grudnia 2021r. 
dziennikarze Radia Radom 
odwiedzili 40 szkół podsta-
wowych z okolic Radomia. W 
wydarzeniu wzięło udział około 
1000 uczniów, którzy zostali 
zapoznani z tajnikami dzien-
nikarstwa. W 4. edycji wzięło 
udział 9 szkół podstawowych, 
w tym nasza, i jedna klasa z 
XII Liceum Ogólnokształcą-
cego o profilu dziennikarsko
-psychologicznym. Podczas 
podsumowania projektu został 
wyświetlony film prezentujący 
warsztaty uczniów z dzienni-
karzami w szkołach. Następ-
nie została zaprezentowana 
„Złota 10”, czyli uczniowie, 
którzy wykazali się najwięk-
szym talentem dziennikarskim 
i zaangażowaniem podczas  
spotkań w szkole. 

Miło nam poinformować, że 
wśród „Złotej 10” znalazł się 
uczeń z klasy 8b, Maksymi-
lian Jaroszek, który otrzymał 
dyplom oraz nagrody. Pozo-
stali uczniowie otrzymali 
dyplomy oraz podziękowania 
za udział w projekcie. Wyda-
rzenie zostało zrealizowane w 
partnerstwie z Samorządem 
Województwa Mazowieckiego. 
Patronat objął wicemarszałek, 
p. Rafał Rajkowski.

anna Kraska

zSP w Jedlińsku

ochrony i respektowania tych 
praw. Poprzez quizy, prezenta-
cje multimedialne i filmy ucznio-
wie utrwalali znajomość swoich 
praw. Przedszkolaki wzięły udział 
w niebieskim marszu po naszej 
szkole, z plakatami i balonami, 
a na korytarzach rozbrzmiewała 
muzyka dziecięca. Odbył się rów-
nież mecz piłki siatkowej „Belfry 
kontra uczniowie”, któremu kibi-

cowała wspaniała publiczność. 
Wszystkie aktywności spotkały 
się z wielkim zainteresowa-
niem i przysporzyły dużo rado-
ści i uśmiechu nie tylko naszym  
podopiecznym. 

Podsumowując warto rów-
nież przypomnieć, iż jak co roku  
o tej porze odbyło się uroczyste 
pasowanie na przedszkolaka 
oraz ucznia naszej szkoły. W uro-

czystych ślubowaniach wzięły 
udział dzieci z grupy „ Słoneczek” 
(pani Karolina Cielniak) i „Bie-
dronek” (pani Justyna Kramek) 
oraz wychowankowie klasy 1a 
(pani Urszuli Górnik), a także 1b 
(pani Lidii Parendyk). Przygoto-
wane akademie ucieszyły nie 
tylko Dyrekcję naszej szkoły, 
ale przede wszystkim dumnych 
rodziców, którym często zakrę-

ciła się łezka w oku, widząc swoje 
pociechy na początku pewnego 
etapu edukacji. Wyjątkowe paso-
wanie zaczarowanym ołówkiem, 
wręczone podarunki i dyplomy, 
a także pyszny poczęstunek był 
wspaniałym dopełnieniem tego 
dnia. Wszystkim gratulujemy  
i życzymy samych sukcesów! 

mgr agnieszka tchórzewska 
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W piątek 9 grudnia 2022 w zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Jedlińsku odbył się II turniej Młodzieży 

Szkolnej w siatkówce o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk.

II turniej Młodzieży Szkolnej w siatkówce

W zawodach wzięło udział 5 
szkół z terenu gminy Jedlińsk, 
a zwyciężyła szkoła z Jedlińska, 
przed Wierzchowinami i Ludwi-
kowem. 4. miejsce dla Jedlanki, 
a 5. zajęli uczniowie ze Starych 
Zawad. MVP turnieju został 

Mateusz Gut z Jedlińska.

Na podsumowanie zawitał pre-
zes Cerrad Enea Czarni Radom  
Dariusz Fryszkowski, który 
wręczył puchary oraz nagrody 
uczestnikom.
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SPS radmot  liderem
W siatkarskiej II lidze Mazo-

wieckiej Ligi Seniorów w grupie 
„B” zespół SPS Radmot Jedlińsk 
odniósł kolejne cztery zwycię-
stwa. Wygrał na wyjazdach po 
3:0 z ekipami Przytyka i Błę-
dowa oraz po 3:1 z rywalami 
z Gozdu i Skaryszewa. Po 8 
kolejkach Radmot jest na czele 
tabeli z dorobkiem  21 pkt  
i stosunkiem setów 22:7. 

Do zamknięcia rundy pozostała 
potyczka z siatkarzami z Kon-
stancina – Jeziornej, którzy aktu-
alnie są na czwartym miejscu. 
Żeńska drużyna Jedlińska, w I 
lidze  Mazowieckiej Ligi Seniorek 
w grupie „B” rozpoczęła rewanże. 
W nich ponownie przegrała  po 
0:3 z ekipami UKS Raszyn i 
Kaman Warszawa  oraz pokonała 
na wyjazdach Grom Przytyk 3:0 
i Jokera Kozienice 3:1. Wcześniej, 
w meczach pierwszej rundy, 
pokonała  zespoły z Przytyka i 
Warki po 3:0. Aktualny dorobek 
naszych siatkarek to pięć zwy-
cięstw i cztery porażki. Progno-
zując kolejny rezultat, Jedlińsk 
nie powinien mieć kłopotów 
w odniesieniu zwycięstwa z 
teamem z Warki. W tabeli pro-
wadzi Kaman  przed Raszynem 
i Radmotem, który do końca 
rundy zasadniczej z pewnością 
utrzyma tę lokatę. 

Beniaminek 
mistrzem jesieni

Znakomicie zakończyli rundę 
jesienną futboliści  Drogowca 
Jedlińsk, zostając liderem dru-
giej grupy  mazowieckiej V ligi 
„Decathlon”.   W ostatnich trzech 
kolejkach  rundy GKS odniósł 
same wygrane. Dodajmy, że 
wywalczone z trudnymi rywa-
lami, w tym dwa na boiskach 
przeciwników. Pierwsza z Tygry-
sem Huta Mińska 3:2, druga w 
Teresinie 1:0. Trzecie zwycięstwo 
u siebie z Pogonią II Siedlce 2:0.  
W efekcie, w 14 spotkaniach dru-
żyna Drogowca  wygrała 11 spo-
tkań, dwa zakończyła remisami 
i poniosła  jedną porażkę.  Z 35 
pkt. przewodzi w grupie. Na dru-
gim miejscu uplasował się LKS 
Promna, który ma trzy pkt straty. 
Na uwagę zasługuje fakt, że ten 
zespól nie przegrał żadnego spo-
tkania. Trzecia w tabeli ekipa Enei 
Energii Kozienice, uważana za 
głównego faworyta rozgrywek, 
zgromadziła 30 pkt., czwarta 
Józefovia - 29 pkt.  Wśród tych 
czterech drużyn należy upatry-
wać kandydatów do awansu. Za 
świetne występy piłkarzom i szko-
leniowcom Dariuszowi Mortce 
i Piotrowi Doboszowi  należą 
się zasłużone brawa. W kadrze 
meczowej wystąpiło 21 zawod-
ników, z których pięciu zagrało 
we wszystkich 14 meczach: 

Kacper Nowakowski, Filip Lech, 
Bartłomiej Zenik, Michał Rdzanek 
i Robert Wroński. Gratulacje dla 
Zarządu Klubu na czele z preze-
sem Zygmuntem Kobylarczykiem.  
Tak trzymać, panowie! 

  
Victoria 

ze zmiennym szczęściem
Drużyny tenisistów stołowych 

Victorii Jadar Jedlińsk rozegrały 
kolejne spotkania ligowe pierw-
szej rundy. Nadal nie wiedzie się 
trzecioligowcom. Przegrali oni 
kolejne cztery mecze. Wysoko 
ulegli po 0:10 pierwszej i drugiej 
drużynie SRS Łomna, w trzecim 
doznali porażki 4:8 z liderem 
Spartą Szczytno. W ostatnim poje-
dynku zostali pokonani przez  KTS 
Kozienice 8:2.  Po ośmiu kolejkach 
Victoria z zerowym dorobkiem 
punktowym zamyka tabelę.  W 
piątej lidze Victoria II  pokonała 
KTS Kozienice IV 9:1 i w identycz-
nym stosunku przegrała z Bronią 
Radom. Uległa także Defenso Pira-
nii Radzymin 2:8. Victoria III ograła 
Pałac Młodzieży Syrena II War-
szawa 8:2 i uległa Iskrze Kotuń 
0:10 oraz Tymiance Gózd 3:8. 
W tabeli drugi zespół Jedlińska z 
dorobkiem 8 pkt jest szósty, trze-
cia drużyna zajmuje ósmą lokatę z 
6.punktami na koncie. 

SPort  DzIecI I  MŁoDzIeŻy
Kadrowicze ze Wsoli

Bracia Stanisław i Antoni 
Musiałek, uczniowie ZSP we 
Wsoli, wychowankowie Pawła 
Kutkiewicza, aktualnie trenujący 
w MKS Piotrówka Radom,  zostali 
szczególnie docenieni za swoje 

umiejętności koszykarskie. Star-
szy z braci, Stanisław, otrzymał  
powołanie do reprezentacji Polski 
U14 i miał okazję uczestniczyć  w 
zgrupowaniu Biało-Czerwonych 
w Cetniewie. Natomiast 12 – letni 
Antek   uczestniczył w campie – 
FIBA Youth Development Fund 
Talent – w Nałęczowie. Zgrupo-
wanie prowadził m.in. trener Jerzy 
Szambelan, mający w dorobku 
doprowadzenie do wicemistrzo-
stwa świata polski zespół U-17  
w 2010r. W gronie 16 zawodni-
ków zaproszonych do udziału w 
campie znaleźli się przedstawi-
ciele klubów z Włocławka, Wrocła-
wia, Torunia, Krakowa, Warszawy, 
Bydgoszczy i Stargardu.

Stanęła na podium 
Mistrzostw europy

Natalia Czerniawska, uczennica 
klasy czwartej ZSP w Jedlińsku, 
zawodniczka Radomskiej Aka-
demii Kyokushin Karate zajęła 
III miejsce w gronie dziewcząt 
10-11 lat w kategorii wago-
wej do 35 kg na Mistrzostwach 
Europy Kyokushin Karate, które 
odbyły się w listopadzie  2022 
w Dębicy. Podopieczna Jacka 
Czarnoty rywalizowała w swojej 
grupie z reprezentantkami Łotwy,  
Ukrainy  i Polski.

 
zwyciężyli 

w II  GP Mazowsza   
Rozstrzygnięcia w II Grand 

Prix Mazowsza żaków w teni-
sie stołowym przyniosły wiele 
radości uczniom trzeciej klasy 
sportowej ZSP Jedlińsk.  W Rado-
miu rywalizowali oni pod okiem  

Drużyna SPS raDMot w meczu z sąsiadami z Jastrzębi.•
Natalia czarnecka na podium Mistrzostw europy - druga z prawej. •

radość piłkarzy Drogowca po wygraniu rundy jesiennej V ligi.•

Piłkarze nożni Drogowca i siatkarze radmotu liderami 
po rundzie jesiennej, osiągnięcia dzieci i młodzieży 

w koszykówce, karate, unihokeju, tenisie stołowym  
i konkursie wiedzy o sporcie.

Janek feruś zwycięzca II GPM Żaków.•
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SPortSPort

Bogdana Religi reprezen-
tując barwy ULKS Vik-
toria Jedlińsk. Życiowy  
sukces w dotychczasowej zaba-
wie ze sportem odniósł Janek 
Feruś, który nie poniósł żadnej 
porażki wygrywając zawody. W 
gronie 41 zawodników Kacper 
Bieniek na pozycjach 21-24, Szy-
mon Kowalski 25-32. Wśród 26 
dziewcząt w pojedynkach o pół-
finał swoje gry przegrały po 3:0 
Majka Małek i Zuzia Jarosińska 
zajmując ostatecznie wysokie 
lokaty 5-8. Lila Dębniak wygry-
wając w turnieju dwie gry została 
sklasyfikowana na pozycjach 
13-16. Natomiast w kategorii 
młodziczek najlepszą okazała się 
Nikola Belica, uczennica klasy 
szóstej ZSP w Jedlińsku, startu-
jąca w barwach radomskiej Broni. 
Nikola i Janek wywalczyli awans 
do Grand Prix Polski. Na szczeblu 
centralnym, w Mławie, po wygra-
niu trzech gier i dwóch porażkach, 
Janek wywalczył pozycje 37-40. 
Nikola startowała w Sępólnie 
Krajeńskim. Sklasyfikowano ją o 
jeden przedział wyżej niż Janka 
tzn. na pozycjach 33-36. Oboje 
zdobyli cenne punkty do rankingu 
ogólnopolskiego.

cztery x złoto w unihokeju
Historycznego wyczynu doko-

nały drużyny unihokeja ze szkół 
naszej gminy w eliminacjach 
międzypowiatowych XXV Mazo-
wieckich Igrzysk Dzieci i Mło-
dzieży.  Wygrały one wszystkie 
kategorie awansując do finału 
wojewódzkiego. Na najwyższym 
podium stanęli chłopcy młodsi z 
PSP w Jedlance, chłopcy starsi z 
ZSP w Jedlińsku oraz dwa zespoły 
dziewcząt ZSP w Jedlińsku.   
W przeszłości zdarzało się, że  

w finale Mazowsza grały dwie 
nasze ekipy, ale tegoroczny 
występ przeszedł najśmielsze 
oczekiwania. W finale woje-
wódzkim   zespoły gminy Jedlińsk 
zmierzyły się z drużynami, które 
w większości grają w rozgryw-
kach ligowych klubowych . Prze-
waga doświadczenia i umie-
jętności techniczne tych ekip 
były widoczne. Mimo to, nasze 
zespoły walczyły ambitnie odno-
sząc w sumie sześć wygranych, 
dwa remisy i dziesięć porażek.  
Najwyżej  zaszli chłopcy starsi 
z Jedlińska, którzy uplasowali 
się tuż za podium, na czwar-
tym   miejscu. Piąta lokata dla 
podopiecznych Ryszarda Dziury 
z PSP w Jedlance.  Na siódmych 
miejscach sklasyfikowano oby-
dwa zespoły dziewcząt z Jedliń-
ska. O tym, jak znaczące są te 
osiągnięcia niech świadczy fakt, 
że na Mazowszu pracuje 1795  
szkół podstawowych.

Dużo wie o sporcie
Trzecie miejsce zajęła Alicja 

Czarnecka, uczennica klasy szó-
stej, w finale ogólnopolskim II 
Narodowego Konkursu Wiedzy o 
Sporcie, w kategorii wiekowej do 
lat 12-tu. Odpowiadając popraw-
nie na 21 pytań testowych z 
30 –tu możliwych, Ala zdobyła 
zaledwie jeden punkt mniej od 
zwycięzców. Test najlepiej roz-

wiązał Mikołaj Suczyk z Gliwic, 
drugą lokatę wywalczył Piotr 
Chochół z Kalisza. Obaj uzyskali 
po 22 pkt. O zwycięstwie tego 
pierwszego zadecydował czas 
ukończenia testu. Ala powtó-
rzyła sukces sprzed roku. Gratu-
lacje! W bieżącym roku pytania 
były zdecydowanie trudniejsze 
i wymagały niezwykle rozległej 
wiedzy dotyczącej historii staro-
żytnych i nowożytnych igrzysk 
olimpijskich, wyników polskich 
sportowców (nie tylko olimpij-
czyków),  podstawowych prze-
pisów  dyscyplin sportowych i 
ich twórców, laureatów różnych 
plebiscytów sportowych a także 
organizacji sportowych. W gronie 
30-tu finalistów, wyłonionych z 
kilku tysięcy uczestników, wystą-
piła jeszcze jedna podopieczna 
Krystiana Kilara – Nikola Belica, 
która zajęła dalsze miejsce. 
Organizatorem II Narodowego 
Konkursu Wiedzy o Sporcie była 

fundacja Druga Droga Mistrza, 
relację z finału przeprowadziła  
TVP 3 i TVP Sport, 

Krystian Kilar

Stanisław Musiałek 
z reprezentacją... i solo.

•

alicja Warchoł, Maja trzeciak, 
Michalina adamczyk, Nikola 
Żaczek, amelia Gryz, Julia 
Bukowska, Natalia Mortka, 
alicja czarnecka, Natalia 
Brudnicka.

•

Julia Mazur, Maria  Szymczak,  zofia Kraska, anna Krawczyk, emilia 
Korzeniowska, Sandra Gos, Maja florek, Maja Skrzypek, anita 
Piwowarczyk, Martyna Nowakowska, Wiktoria Kocińska, Natalia 
Szymanowicz,  Magdalena Żarłok, antonina Kokosza.

•

Dawid lipiec, Bartosz Grochala, Michał Sułek, Wojciech Potera, 
Maciej Nowakowski, Mateusz Gut, filip Piasek, Kacper frączyk, 
filip Walczak, Dominik Narożnik, Paweł Mirka, Dominik zawada.

•

filip hernik, oskar Malinowski, Kacper Pacała, Dawid Prasek, Piotr 
Stępień , Igor Szymański, Mikołaj Szymański, antoni Wieteska, 
adam Wus, adam Żarłok, Dawid Żarłok.

•

ala czarnecka na 3. stopniu podium w ogólnopolskim Konkursie 
Wiedzy o Sporcie.

•
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