
  Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk

Nr 66/grudzień/2021

11 listopada odbyły się 
uroczyste obchody 103. rocznicy 

odzyskania niepodległości

18 października odbyło się 
uroczyste otwarcie kompleksu 

boisk sportowych przy PSP  
w Starych Zawadach

Po raz 7. seniorzy z terenu 
Gminy Jedlińsk obchodzili 

swoje święto 

Zeskanuj kod. 
Pobierz elektroniczne wydanie 

naszej gazety.

str. 11

str. 28

str. 14

ISSN 2081-4100

Święto Niepodległości

Otwarcie kompleksu boisk

Dzień Seniora

15 grudnia w urzędzie gminy 
odbyło się szkolenie dla 

producentów rolnych.

str. 35

Szkolenie dla rolników

Elektroniczne wydanie

Harmonogram odbioru 
odpadów od 01.01.2022 

do 31.12.2022 roku.

str. 37

Odbiór odpadów

www.jedlinsk.pl

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
i nadchodzący Nowy 2022 Rok 

składamy najszczersze życzenia.
Niech bogaty w radość świąteczny czas upłynie 

w szczęściu i spokoju, a w Państwa życiu 
niech zagości pokój i nadzieja.
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wraz z Radnymi

Wójt Gminy
Kamil Dziewierz

wraz z pracownikami Urzędu Gminy
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Dobiega właśnie końca rok 
2021, rok trudny i nieprzewi-
dywalny. W tych niełatwych 
warunkach staraliśmy się 
wszyscy żyć i pracować w 
miarę normalnie. Dotyczyło 
to także zadań realizowa-
nych przez Gminę Jedlińsk.

W mijającym roku udało 
się nam rozpocząć lub zre-
alizować kilka ważnych 
inwestycji. Właśnie trwają 
ostatnie odbiory I etapu 
budowy kanalizacji sanitar-
nej Wsola – Wielogóra, która 
rozpoczęła się jeszcze w 
ubiegłym roku. Koszt inwe-
stycji w wysokości 4,5 mln zł 
był finansowany z pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, która zgodnie 
z umową jest częściowo 
umarzalna – w wysokości 
do 50%. Kolejną inwestycją 
była budowa hydroforni w 
Brodzie (sołectwo Gutów) 
wraz z odcinkiem sieci wodo-
ciągowej do Górnej Woli, co 
pozwoliło na zabezpieczenie 
dostaw bieżącej wody dla 

mieszkańców tej miejscowo-
ści. Koszt budowy hydroforni 
w wysokości ponad 680 tys. 
zł został sfinansowany czę-
ściowo z dofinansowania  
z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 w kwocie niemal 
600 tys. zł. Kolejne dofinan-
sowanie z tego rządowego 
funduszu, tym razem w 
wysokości 2 mln zł, zostało 
pozyskane na przebudowę 
kuchni i stołówki szkolnej 
w ZSP Jedlińsk, która nie 
przechodziła generalnego 
remontu od 40 lat, czyli od 
początku swojego istnienia. 
Łączny koszt prac wyniósł 
prawie 2,3 mln zł. Kolejny 
1 mln zł dofinansowania z 
Funduszu Przeciwdziała-
nia COVID-19 został pozy-
skany na budowę mostu na 
Radomce w ciągu pieszo
-rowerowym przy dawnej 
drodze krajowej nr 7. Reali-
zacja inwestycji dobiega już 
końca, a jej koszt sięgnie 
1,3 mln zł. Natomiast koszt 
wybudowania oświetlenia 
ścieżki pieszo-rowerowej  

to 320 tys. zł. Inwestycja 
ta została już zakończona. 
Ponadto pozyskaliśmy ponad 
16 mln zł, które zostanie 
przeznaczone na rozbudowę 
infrastruktury wodociągo-
wej i kanalizacyjnej oraz na 
zakup nowego autobusu 
szkolnego. W przyszłym roku 
planujemy również budowę 
kilku dróg gminnych: w Pia-
stowie, Bierwiecka Wola – 
Godzisz oraz Gutów – Narty, 
za prawie 5 mln zł, a także 
przebudowę mostu w Liso-
wie za 300 tys. zł. Łącznie 
w budżecie gminy na 2022 
rok na zadania inwesty-
cyjne zostało zaplanowane 

24,5 mln zł, co stanowi aż 
30% budżetu gminy. Mam 
nadzieję, że sytuacja epide-
miczna pozwoli na pomyślne 
zrealizowanie wszystkich 
zaplanowanych zadań.

Na koniec chciałbym Pań-
stwu życzyć spokojnych 
i zdrowych Świąt Bożego 
Narodzenia. Niech ten 
radosny czas przyniesie 
wytchnienie od codziennych 
trosk i trudów, a świąteczne 
spotkania w gronie rodzin-
nym niech będą wypełnione 
ciepłem i serdecznością.

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

Serdecznie dziękuję 
Justynie i Pawłowi 

Chrząszcz 
za choinkę, 

która ozdobiła 
w tym roku

 Rynek w Jedlińsku.

Wójt Gminy Jedlińsk
Kamil Dziewierz

ODŚNIEŻANIE DRÓG
W związku z okresem 

zimowym, Wójt Gminy 
Jedlińsk informuje, że wszel-
kie interwencje dotyczące 
zimowego utrzymania dróg 
na terenie gminy Jedlińsk 
należy kierować do:

Drogi powiatowe:
48 322 16 05 w godz. 7.30-15.30 
609 530 445 (całodobowo)

Drogi gminne:
48 32 13 087
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Inwestycje w gminie Jedlińsk w 2021 r.

Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Jedlińsk–Wsola
ZAKOŃCZONO

Wartość: 360.000,00 zł

Przebudowa stołówki i kuchni szkolnej 
przy ZSP w Jedlińsku

ZAKOŃCZONO
Wartość: 2.222.222,22 zł

Zakup busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych
W TRAKCIE REALIZACJI

Budowa mostu w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej
W TRAKCIE REALIZACJI

Wartość: 395 163,00 zł

Wartość: 1.299.200,00  zł

Zdjęcie poglądowe

Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości  Wsola 
w ramach II etapu

Zakup i dostawa autobusu szkolnego dla zabezpieczenia 
dowozu uczniów z terenu Gminy Jedlińsk 

Budowa hydroforni ze zbiornikami retencyjnymi i infrastrukturą 
w Wielogórze na sieci wodociągowej dla dostawy wody pitnej 
południowej części Gminy Jedlińsk

Dodatkowa subwencja w infrastrukturę wodociągową

Dodatkowa subwencja w kanalizację

7 100 000 zł

1 359 000 zł

1 200 000 zł

1.025.330 zł
5.186.000 zł
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Otwarcie drogi powiatowej w Piastowie!
8 grudnia 2021 r. odbyło się oficjalne otwarcie przebu-

dowanej drogi powiatowej nr 3509W Gulin – Wsola 
– Wojciechów w miejscowości Piastów.

Długo wyczekiwana inwesty-
cja realizowana była od 2020 
roku i polegała na gruntownej 
przebudowie prawie 5-kilome-
trowego odcinka drogi wraz 
z budową ścieżki rowerowej. 
Koszt budowy wyniósł ponad 
10 mln zł, z czego 70% to dofi-
nansowanie rządowe. Gmina 
Jedlińsk przekazała Powiatowi 
Radomskiemu w ubiegłym roku 
kwotę prawie 700 tys. zł na 
realizację tej inwestycji.

W otwarciu wzięli udział: Wal-
demar Trelka – starosta radom-
ski, Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk, Leszek Margas 
– wójt gminy Zakrzew, Teodozja 
Bień – wiceprzewodnicząca rady 
powiatu, Roman Frąk – członek 
zarządu powiatu, Joanna Choj-
nacka – dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg w Radomiu,Li-
dia Żurowska – radna gminy 
Jedlińsk, Marian Anduła - sołtys 
z Piastowa, a także mieszkańcy. 
Wykonawcę robót, firmę Strabag 

reprezentował dyrektor oddziału 
- Grzegorz Sarnecki.

Na pamiątkę tego wydarzenia, 
zaproszeni goście złożyli swoje 
podpisy na specjalnie przygoto-
wanym znaku drogowym.
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„Cyfrowa Gmina”

Nowy wóz bojowy 
dla OSP Bierwce

„Polska od kuchni”

Nowy Zarząd Gminny OSP

Laptopy dla rodzin po PGR

Prawie 439 tys. otrzymała gmina Jedlińsk w ramach 
programu „Cyfrowa Gmina”.

26 września odbyło się uroczyste przekazanie samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bierwce.

Pod takim hasłem 25 września 2021 r. na stadionie 
PGE Narodowym w Warszawie odbył się Festiwal Kół 

Gospodyń Wiejskich.

6 listopada 2021 r. w Jedlińsku odbył się zjazd Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP, podczas którego wybrano nowy zarząd oddziału  
na 5-letnią kadencję.

Centrum Projektów „Polska Cyfrowa” oceniła 
pozytywnie wniosek Gminy Jedlińsk na sfinansowanie 

zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci i wnuków 
były pracowników PGR-ów.Dzięki programowi "Cyfrowa 

Gmina" będzie można sfinan-
sować m.in. dalszą cyfryzację 
urzędu oraz jednostek pod-
ległych, szkolenia z zakresu 
cyberbezpieczeństwa oraz pod-

niesienie cyberbezpieczeństwa 
samorządowych systemów 
informatycznych! 

To już kolejna dotacja jaką 
otrzymała nasza gmina w tym 
roku.

Wóz bojowy został przeka-
zany z jednostki OSP w Wielo-
górze, która w tym roku otrzy-
mała nowy średni samochód  

ratowniczo-gaśniczy.
Samochód marki MAN został 

zakupiony do OSP Wielogóra  
w 2010 r. za kwotę 652 tys. zł.

Anna Kwiecień - poseł na sejm RP wraz z Kamilem Dziewierzem 
- wójtem gminy z kolejną dotacją w kwocie prawie 439 tys.  
dla gminy Jedlińsk. 

•

Prezesem został wybrany 
dh Jacek Wędzonka, I wicepre-
zesem – dh Kamil Dziewierz, II 
wiceprezesem – dh Wojciech 
Wikło, naczelnikiem – dh Marcin 
Nowakowski, sekretarzem – dh 
Sławomir Brzeziński, skarbni-
kiem – dh Wojciech Bednarek. 
W skład zarządu, jako członko-
wie zostali wybrani: dh Adam 
Drabik, dh Marek Dudzik, dh 

Daniel Gławiński, dh Edward Płu-
życki, dh Bartłomiej Pluta oraz  
dh Jacek Rudecki.

W zjeździe uczestniczyli 
również m.in.: st. bryg. Marcin 
Ziomek – Zastępca Komen-
danta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Radomiu 
oraz dh Paweł Tuzinek – prezes 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP  
w Radomiu.

W s p a r c i e m 
zostaną objęte 
rodziny dawnych 
p r a c o w n i k ó w 
PGR-u w Piasto-
wie. W ramach 
projektu zostanie zakupione 
23 laptopy o łącznej wartości  
80 tys. zł.

Celem kon-
kursu gran-
towego jest 
n i w e l o w a -
nie deficytu 
sprzętu kom-

puterowego oraz utrudnień  
w dostępie do Internetu w rodzi-
nach popegeerowskich.

W finale konkursu brało udział 
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Ludwikowa, a laureatką konkursu 
w województwie mazowiec-

kim została Małgorzata Sikora. 
Gospodyniom z Ludwikowa 
towarzyszyły koleżanki z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Płaskowa.
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Dofinansowanie dla OSP

Festiwal Ziemniaka 

Nagrody dla dyrektorów

Bądźmy eko

Wójt Gminy Kamil Dziewierz pozyskał kolejne środki 
finansowe na doposażenie jednostek ochotniczych 

straży pożarnych z terenu gminy Jedlińsk.

26 września, Festiwal Ziemniaka w Muzeum 
Wsi Radomskiej wzbogacił się bogatą ofertą 

kulinarną poprzez obecność Koła Gospodyń Wiejskich  
z Płaskowa oraz Stowarzyszenia Rozwoju, Promocji Wsi 
Wsola i Okolice Bądźmy Razem z Gminy Jedlińsk.

W środę, 13 października z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej wójt gminy Kamil Dziewierz wraz 

z Łukaszem Kurkiem przewodniczącym rady gminy 
Jedlińsk, spotkali się z dyrektorami szkół z terenu 
gminy Jedlińsk oraz dyrektorem Centrum Usług  
Wspólnych w Jedlińsku.

Środki finansowe pochodzą 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie. 
Stosowna umowa została pod-
pisana przez Marka Ryszkę 
– prezesa WFOŚiGW oraz Woj-
ciecha Bednarka – prezesa  

OSP Bierwce. 
Ponadto, Ochotnicza Straż 

Pożarna w Bierwcach otrzymała 
prawie 15 tys. zł dofinanso-
wania na działania związane  
z aktywizowaniem i doposa-
żeniem Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej.

17 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
w konkursie organizowanym przez stowarzysze-

nie LGD Razem dla Radomki  „Bądźmy eko w Dolinie Ra-
domki” ze szczególnym uwzględnieniem gmin: Jedlińsk, 
Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew oraz Gminy  
i miasta Przysucha. 

Wójt gminy podziękował 
wszystkim przybyłym za ich 
ogromny wkład pracy w kształce-
nie i wychowanie młodzieży oraz  
życzył zdrowia, pomyślności, dal-
szych sukcesów w pracy zawodo-

wej i szczęścia w życiu osobistym.
W spotkaniu udział wzięli także 

Ilona Starzyńska - skarbnik gminy, 
Bernadeta Dobrowolska pracow-
nik urzędu oraz Andrzej Pawlu-
czyk - sekretarz gminy Jedlińsk.

 I miejsce w kategorii „Oszczę-
dzanie wody” zajęła  firma 
Migma Łukasz Lech.

 I miejsce w kategorii „Zapo-
bieganie powstawania odpa-
dów” – firma IMAGE Produkcja 
Piotra Walczaka z Jedlińska.

II miejsce w kategorii „Zapo-
bieganie powstawania odpa-
dów” – firma Cut Pol  Krzysztofa 
Walczaka z Jedlińska.

Nagrody wręczyli Kamil Dzie-
wierz – wójt gminy Jedlińsk oraz 

Cezary Nowek prezes zarządu 
Stowarzyszenia „Razem dla 
Radomki”.

Celem konkursu było pro-
mowanie dobrych praktyk  
w zakresie zapobiegania 
powstawaniu odpadów oraz 
wdrażania założeń gospodarki 
 o obiegu zamkniętym oraz 
kształtowanie i promowanie 
właściwych postaw wśród 
mieszkańców Doliny Radomki.
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Medale KEN oraz Brązowe Krzyże dla nauczycieli

Medal KEN dla wójta Laboratoria Przyszłości

20 października 2021 r. w Urzędzie Gminy  
w Jedlińsku odbyła się uroczystość wręczenia 

Krzyży Zasługi nadawanych przez Prezydenta RP oraz 
Medali Komisji Edukacji Narodowej.

Medale KEN otrzymali: Mał-
gorzata Sobień, Patrycja Wie-
czorek, Barbara Barańska, 
Agnieszka Szymańska, Justyna 
Salak, Sławomir Słomka, Dorota 
Jędrasiewicz, natomiast Brą-
zowe Krzyże Zasługi: Agnieszka 
Piszak i Radosław Ofiara.

Kamil Dziewierz – wójt gminy 
podkreślając wagę wzorowego 
i sumiennego wykonywania 
pracy nauczyciela, istotę nie-
nagannych postaw nauczycieli 
i potrzebę stanowienia przy-
kładu dla oddanych Im w opiekę 

dzieci i młodzieży, pogratulował 
wszystkim wyróżnionym.

Odznaczenia zostały przy-
znane na wniosek zarządu 
regionu NSZZ „Solidarność” Zie-
mia Radomska, przy poparciu 
wójta gminy Kamila Dziewierza. 
Zarząd regionu na uroczystości 
reprezentowali Mirosław Górka 
i Adam Słomka, natomiast woje-
wodę mazowieckiego Krzysztof 
Murawski – dyrektor radomskiej 
delegatury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

Podczas uroczystego otwarcia kompleksu sportowego 
przy PSP w Starych Zawadach, które odbyło się 18 

października 2021 r., wójt gminy Kamil Dziewierz został 
odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

473 tys. zł dotacji otrzymały szkoły z terenu gmi-
ny Jedlińsk na doposażenie pracowni szkol-

nych w nowoczesny sprzęt.

Najwyższe odznaczenie resor-
towe nadawane przez Ministra 
Edukacji i Nauki, zostało przy-
znane wójtowi gminy za szcze-
gólne zasługi dla oświaty i wycho-
wania. Medal, w imienia ministra, 
wręczył Artur Standowicz – wice-

wojewoda mazowiecki. 
Wójt został wyróżniony  

w uznaniu za jego działalność 
na rzecz rozwoju infrastruk-
tury szkolnej. Wnioskodawcą 
przyznania medalu był zarząd  
NSZZ Solidarność.

„Laboratoria Przyszłości” to 
inicjatywa edukacyjna realizo-
wana przez Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki we współpracy z 
Centrum GovTech w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Celem 
projektu jest wsparcie wszyst-

kich szkół podstawowych  
w budowaniu wśród uczniów 
kompetencji przyszłości z tzw. 
kierunków STEAM (nauka, 
technologia, inżynieria, sztuka  
oraz matematyka).
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Tuba dla orkiestry Nowe stroje od PGE

Zasłużeni dla siatkówki

Piknik strzelecki

5 listopada w Gminnym Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku odbyło się przekazanie 

nowej tuby marki YAMAHA, dla Gminnej Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej w Jedlińsku. 

28 listopada 2021 r. w Jedlińsku, podczas meczu 
siatkówki SPS RADOMT Jedlińsk na szczeblu IV 

ligi mężczyzn, zostały wręczone medale Mazowiecko-
Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej.

28 września 2021 r. w Piastowie odbyły się 
Mazowieckie Młodzieżowe Zawody Strzeleckie 

Formacji Mundurowych.

Instrument został ufun-
dowany przez PGE Dystry-
bucja S.A., która kolejny raz 
wsparła lokalne środowisko 
gminy Jedlińsk – w paździer-
niku sekcja klubu piłkarskiego 
Drogowiec Jedlińsk otrzymała  
stroje sportowe.

Tubę w imieniu fundatora 
przekazał Jarosław Kwasek – 
prezes PGE Dystrybucja S.A., 

wraz z dyrektorami departa-
mentów Pawłem Brydą i Karo-
lem Zygo, w obecności Kamila 
Dziewierza – wójta gminy 
Jedlińsk, Łukasza Kurka – prze-
wodniczącego rady gminy oraz 
Agnieszka Gryzek – dyrektora 
GCKiKF.

Orkiestra działa od 2020 r. 
przy Gminnym Centrum Kultury 
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.

Jarosław Kwasek - prezes PGE Dystrybucja SA z Lubli-
na, Daniel Wójcicki - dyrektor PGE Dystrybucja Oddział 

Skarżysko-Kamienna oraz Kamil Dziewierz - wójt Gmi-
ny Jedlińsk, którzy przekazali stroje Adidasa zespołowi 
Trampkarzy Drogowca Jedlińsk z roczników 2008 i 2009.

Medale zostały wręczone 
przez Jarosława Miałkowskiego 
– prezesa MWZPS osobom 
wybitnie zasłużonym w popu-
laryzacji piłki siatkowej na tere-
nie województwa mazowiec-
kiego. Wśród odznaczonych 
znaleźli się: Kamil Dziewierz 
– wójt gminy Jedlińsk, Jan Stań-
czyk – prezes firmy RADMOT z 
Woli Gutowskiej (tytularnego 

sponsora drużyny SPS RADMOT 
Jedlińsk), w imieniu którego 
medal odebrał Maciej Mamrot, 
Jacek Skrok – wieloletni działacz 
sportowy i trener siatkówki,  
a także Robert Zaborowski – 
prezes SPS RADMOT Jedlińsk.

Medal został ustanowiony 
przez Mazowiecko-Warszawski 
Związek Piłki Siatkowej z okazji 
20-lecia powstania Związku.

Impreza, odbywająca się na 
terenie strzelnicy myśliwskiej 
w Piastowie, miała formę pik-
niku. Wzięli w niej udział przed-

stawiciele służb mundurowych, 
a także młodzież, głównie klas 
ósmych.
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Hodowcy gołębi podsumowali sezon
W piątek, 1 październi-

ka, Kamil Dziewierz 
- wójt gminy Jedlińsk 
wziął udział w podsumo-
waniu bardzo udanego 
sezonu Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocz-
towych oddział Radom,  
sekcja Jedlińsk. 

Wójt wręczył puchary oraz 
statuetki najlepszym hodow-
com, za Lot Gołębi Pocztowych 
w Koninie o Puchar Wójta Gminy 
Jedlińsk. 

Nowy dom od Szlachetnej Paczki
W ramach tegorocznej 

akcji charytatywnej 
Szlachetna Paczka, miesz-
kanka Starych Zawad – Ma-
rianna Czerwińska, otrzy-
mała nowy dom.

Dotychczasowy dom pani 
Marianny był w bardzo złym sta-
nie – nie nadawał się do dalszego 
zamieszkiwania. Nowy budynek 
to dom typu holenderskiego.

Darczyńcami, którzy zaspon-
sorowali prezent były firmy 
Samsung Electronics Polska 
oraz Konstad z Jabłonnej koło 
Przytyka. Wójt gminy Kamil 
Dziewierz wsparł inicjatywę 
wolontariuszy Szlachetnej 
Paczki, na czele z liderem rejonu 
Jedlińsk Iwoną Filozof, w zakre-
sie uprzątnięcia terenu pod 
ustawienie domu oraz doprowa-
dzeniu mediów.
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Dziękuję wszystkim krwiodawcom, którzy oddają krew podczas zbiórek 
organizowanych w Jedlińsku. Od początku 2021 r.  

pozyskano ponad 74 litry krwi.
Kolejna zbiórka odbędzie się we wrześniu na Rynku w Jedlińsku. 

Serdecznie zapraszam!
Kamil Dziewierz

Wójt Gminy Jedlińsk

   Z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy zo-

stały zwołane na 23 
września, 28 października 
oraz 5 i 25 listopada 2021 
r. Rada Gminy podjęła 
uchwały w sprawie:
23 września:
• wprowadzenia zmian w budże-
cie Gminy Jedlińsk na rok 2021
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2021–2027
• wprowadzenia zmian w Statu-
cie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

 w Jedlińsku

28 października:
• wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2021 rok
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2021–2027
• obniżenia średniej ceny skupu 
żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego na rok 2022
• określenia wysokości stawek 
podatku od środków transporto-
wych na 2022 rok
• określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości  

na rok 2022
• wprowadzenia zmian w Statu-
cie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Jedlińsku

5 listopada:
• wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2021 rok.
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2021–2027

25 listopada:
• wprowadzenia zmian w budże-

cie gminy na 2021 rok
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2021–2027
• zmiany uchwały Nr 
XIX/46/2020 Rady Gminy 
Jedlińsk z dnia 28 maja 2020 
r. w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania i wysokości diet 
dla radnych i przewodniczących 
organów wykonawczych jed-
nostek pomocniczych Gminy 
Jedlińsk – sołtysów
• ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy Jedlińsk

Łukasz Kurek
 Przewodniczący 

Rady Gminy

Festyn w Jedlińsku
Koło Gospodyń Wiejskich 

„Jedlińskie Raczki” zor-
ganizowało 25 września 
2021 r. festyn połączo-
ny z akcją sczepień pro-
filaktycznych przeciwko  
COVID-19.

Festyn odbył się na parkingu 
przy Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Jedlińsku, w którym odby-
wały się szczepienia. W trakcie 
festynu odbyły się także m.in. 
występy artystyczne, loteria,  
kiermasz książek, pokaz pierw-
szej pomocy medycznej. Można 
było także degustować potrawy 
na stoisku Koła Gospodyń lub 
zakupić wyroby rękodzielnicze. 
Dla dzieci przeprowadzane były 
animacje i malowanie twarzy.
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Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada 2021 r. obchodzona była 103. rocznica 

odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości gminne rozpo-
częły się w kościele parafialnym 
w Jedlińsku od programu arty-
stycznego pt. „Ojcowie Niepod-
ległości” przygotowanego przez 
uczniów Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Henryka Sienkie-
wicza w Bierwcach.

Po mszy św. odprawionej 
przez ks. prob. Grzegorza Wój-
cika i ks. prał. Henryka Ćwieka 
w intencji Ojczyzny, wójt gminy 
Kamil Dziewierz oraz wiceprze-
wodniczący rady gminy Robert 
Rędzia i radna Ewa Ofiara, zło-
żyli wieńce pod pomnikiem ku 
czci pomordowanych w czasie 
okupacji hitlerowskiej oraz pod 
pomnikiem ku czci żołnierzy 
AK poległych i pomordowanych 
w latach 1939–1956. Ponadto 
wieńce złożyli: delegacje szkół 
oraz dyrektorzy placówek oświa-
towych, zarząd Gminny OSP 
gminy Jedlińsk, Gminne Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz 
Amatorski Ruch Artystyczny  
w Jedlińsku.

W okolicznościowym prze-
mówieniu wygłoszonym pod 
pomnikiem w jedlińskim Rynku, 
wójt Kamil Dziewierz podkreślił 
znaczenie Święta Niepodległo-
ści oraz nawiązał do pamięci 
wszystkich osób walczących 
o suwerenność na wschodniej 
granicy Polski.

Po uroczystości wójt gminy 
wraz z wiceprzewodniczącym 
rady gminy i radną z Bierwiec, 

udali się pod krzyż przy ulicy Tar-
gowej, gdzie spoczywają żołnie-
rze, którzy zginęli w bitwie pod 
Jedlińskiem w dniu 11 czerwca 
1809 r., i oddali cześć poległym.

Następnie delegacja udała 
się do miejscowości Roma-
nów, gdzie oddała hołd wyda-
rzeniu, które miało miejsce 
w nocy z 23 na 24 kwietnia 
1944 r. – zrzut broni przez  
angielski samolot Halifax.
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Projekt skierowany jest do 
dzieci w wieku przedszkolnym 
(roczniki 2015–2018). Akcja 
ma na celu zachęcenie rodzi-
ców do odwiedzenia bibliotek i 
codziennego czytania z dziec-
kiem. Każde dziecko w wieku 
przedszkolnym, które przyjdzie 

do biblioteki otrzyma w pre-
zencie wyjątkową „Wyprawkę 
Czytelniczą” na dobry  
czytelniczy start.

W wyprawce znajdują się:
• książeczka „Pierwsze czy-

tanki dla...”,

• Karta małego czytelnika 
(do zbierania naklejek – każda 
wizyta w bibliotece i wypoży-
czenie minimum jednej książki 
to 1 naklejka; po zebraniu 10 
naklejek czytelnik zostaje uho-
norowany dyplomem!).

Zapraszamy wszystkie 
dzieci wraz z rodzicami do 
biblioteki po wyprawki czy-
telnicze i życzymy miłego 

  Warto przeczytać!
„Państwo Gucwińscy. Zwierzęta i ich ludzie” – Marek Górlikowski
W ich mieszkaniu drzwi gościom otwierał goryl, a w wannie kąpał się pyton. Za pośrednictwem ich pro-
gramu egzotyczne zwierzęta gościły również w domach milionów Polaków. Nie dzielili swojego życia na 
dom i ogród – to ogród był ich domem. Dzięki tej książce możemy dziś poznać jego liczne tajemnice.

„Naucz mnie jak radzić sobie z emocjami, komunikować się, znaleźć przyjaciół” – Sylwia Siatkow-
ska, Maria Kocurowska, Damian Bernet
Umiejętności społeczne warto i należy rozwijać od najmłodszych lat. Pomóc w tym może zawarty w książce 
zestaw ćwiczeń przygotowanych przez psychologów praktyków, od lat prowadzących warsztaty dla dzieci.

„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. Bo niekiedy trzeba po prostu 
uwierzyć z całych sił, pomóc losowi i ruszyć dalej!

„Chciałem być piosenkarzem. Biografia Krzysztofa Krawczyka” – Anna Bimer
Autorka wnikliwie zgłębiła życiorys piosenkarza. To efekt wielu miesięcy pracy i dziesiątek rozmów z oso-
bami, które towarzyszyły Krzysztofowi Krawczykowi na różnych etapach jego życia. To książka o artyście 
i o człowieku.
 
„A bodaj ci nóżka spuchła, czyli co nas śmieszyło i śmieszy” – Jerzy Bralczyk, Michał Ogórek
Z czego śmieją się Polacy, a co było zabawne dla starożytnych Greków? Autorzy przekomarzają się i dysku-
tują o humorze specyficznie narodowym, regionalnym, charakterystycznym dla profesorów czy aktorów. 
Wszystko to jest okraszone niezwykłą znajomością literatury, filmu i kabaretu.

„Opowieści o dzikich zwierzętach, które mogą wyginąć” – Kimberlie Hamilton
Poznaj przedstawicieli najbardziej zagrożonych gatunków, bez których nasz świat będzie wyglądał zupeł-
nie inaczej. Przygotuj się na moc faktów i dowiedz się, co możesz zrobić, żeby ocalić dzikie gatunki.

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”
Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku przyłączy-

ła się do ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – 
wielki człowiek”.
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X Narodowe Czytanie

Noc Bibliotek

To już 10. edycja Narodowego Czytania w ramach 
którego Para Prezydencka zaprasza do wspólne-

go czytania. Tegoroczna jubileuszowa edycja Naro-
dowego Czytania w Gminnej Bibliotece Publicznej  
miała miejsce 3 września.

W tym dniu w siedzibie 
biblioteki zgromadzili się 
zaproszenie goście: Teo-
dozja Bień – radna Powiatu 
Radomskiego, uczniowie 
z poszczególnych szkół z 
terenu gminy Jedlińsk wraz 
z wychowawcami oraz czy-
telnicy i mieszkańcy gminy, 
by wspólnie czytać „Moral-
ność Pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej.

To wyjątkowy utwór, 
który piętnuje obłudę i 

zakłamanie. Odnajdujemy 
w nim komizm i gorzką iro-
nię, mistrzowskie odmalo-
wanie postaci i wyczucie 
języka, ale przede wszyst-
kim uniwersalne przesłanie 
moralne, które w imię uczci-
wości i sprawiedliwości każe 
potępiać zło.

Na zakończenie Teodo-
zja Bień wraz z Bożeną 
Starzyńską – dyrektor GBP 
w Jedlińsku wręczyły każ-
dej ze szkół pamiątkową 

książkę „Moralność Pani 
Dulskiej” wraz z pieczęcią 
oraz dyplom za udział w 
Narodowym Czytaniu 2021. 

Wszystkim przybyłym na 
tegoroczne wspólne czyta-
nie serdecznie dziękujemy  
i zapraszamy za rok.

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku dziękuje rodzinie Kołodnickich za przekazane  
w darze książki do naszej biblioteki.

Dziękujemy!

VII wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek odby-
ło się w sobotę 9 października 2021 r. pod hasłem 
„Czytanie wzmacnia”.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Jedlińsku w tym roku przyłą-
cza się do akcji Noc Bibliotek po 
raz pierwszy. Bibliotekę odwie-
dziły dzieci z terenu gminy 
Jedlińsk oraz dorośli czytelnicy. 
W ramach Nocy Bibliotek odbyły 
się liczne konkursy, zgadywanki, 
szyfrowanie dla najmłodszych. 
Została wyświetlona projekcja 
filmu pt. „Operacja. Człowiek 
w czerni”, na podstawie serii 
książek detektywistycznych dla 
dzieci Jorn Lier Horsta. Biblio-

teka przygotowała wystawę pt. 
„Biblioteka na przestrzeni lat...”, 
z której można dowiedzieć się 
jak biblioteka zmieniała się na 
przestrzeni 70 lat.

Uważamy, że akcja Noc Biblio-
tek spotkała się z bardzo dużym 
zainteresowaniem. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wzięli udział i 
chcieli spędzić z nami ten dzień. 
Myślimy, że to nie ostatni raz i 
spotkamy się w kolejnych latach 
na Nocy Bibliotek!
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VII Dzień  Seniora w  Gminie Jedlińsk
Po raz VII seniorzy z te-

renu Gminy Jedlińsk 
obchodzili swoje święto, 
które w tym roku zostało 
zorganizowane 9 listopada 
w Sali OSP w Jedlińsku. 

Najserdeczniejsze życzenia 
wielu lat w dobrym zdrowiu, 
wszelkiej pomyślności i uśmie-
chu na każdy dzień, szczęścia, 
radości oraz pogody ducha w 
imieniu władz gminy Jedlińsk 
złożyli: przewodniczący Rady 
Gminy Łukasz Kurek oraz Radna 
Gminy Ewa Ofiara, a także wice-
przewodnicząca Rady Powiatu 
Radomskiego Teodozja Bień. 
Dyrektor GCKiKF w Jedlińsku 
otwierając Gminny Dzień Seniora 
podkreśliła ważną rolę osób 
starszych w życiu społecznym, 
a także jak istotne jest organi-
zowanie takich spotkań dedyko-
wanych osobom w jesieni życia. 
Stanowią ono bowiem dosko-
nałą okazję do integracji środo-
wiska senioralnego i prezentacji 
ich dokonań artystycznych. Po 
części oficjalnej przyszedł czas 
na występy lokalnych twórców. 
W tym roku mogliśmy wysłuchać 
repertuaru, wspólnie pośpiewać 
i pobawić się z następującymi 
zespołami: Czerwoną Jarzębiną 
i kapelą Henryka Giedyka, Czer-
wonymi Koralami, Wólczankami, 
Biesiadą Bierwiecką, oraz Klu-
bem Seniora. Po występach 
artystycznych przyszedł czas 
na zabawę taneczną. Jest to 
zawsze wyczekiwana chwila, 
która powoduje zacieśnianie 
więzi. Licznie przybyli uczest-
nicy bawili się bowiem w rytm 
piosenek wykonywanych przez 
Dariusza Religę. Organizatorzy 
zapewnili ciasto kawę i herbatę, 
napoje, a także ciepły poczę-
stunek, dzięki realizowanemu 
projektowi. Ponadto na stołach 
nie zabrakło również smakowi-
tych dań przygotowanych przez 
samych seniorów, gdyż impreza 

ma charakter koszyczkowy. 
Uczestnicy VII Dnia Seniora 
wspólnie bawili się do późnych 
godzin wieczornych. 

Dziękujemy wszystkim za 
wspólne świętowanie i do zoba-
czenia na VIII Dniu Seniora. 
Ponadto składamy podzięko-
wania OSP w Jedlińsku za udo-
stępnienie sali oraz pani Gabrieli 
Stanikowskiej za użyczenie 
zastawy stołowej. 

Agnieszka  Gryzek

Miło nam poinformować o kolejnym wsparciu finansowym 
dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Jedlińsku. 

Dzięki przekazanym  środkom przez firmę 
Expuch - Teodozja i Marek Jaworscy, instytucja mogła zakupić  dla 

dzieci kolejny instrument, jakim był klarnet marki Yamaha. 
Instrument posłuży rozwijaniu talentów 

naszych najmłodszych mieszkańców. 
Dziękujemy serdecznie!
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Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny

Na konkurs napłynęło 123 
prace, z placówek oświatowych 
z terenu gminy, które oceniane 
były 5 kategoriach przez jury w 
składzie: Elżbieta Raczkowska – 
gł. specjalista ds. plastyki i wysta-
wiennictwa – Ośrodek Kultury i 
Sztuki „Resursa Obywatelska” 
w Radomiu, Agnieszka  Gryzek 
– dyrektor  Gminnego Centrum 
Kultury w Jedlińsk. Celem kon-
kursu jest: kultywowanie tradycji 
bożonarodzeniowych, populary-
zacja twórczości utalentowanych 
osób oraz przekaz międzypo-
koleniowy. Jak zwykle pozosta-
wiliśmy uczestnikom całkowitą 
dowolność jeżeli chodzi o formy 
plastyczne i rozwiązania tech-
niczne. Jury przyznając nagrody 
i wyróżnienia brało pod uwagę 
wyraz artystyczno - estetyczny 
i samodzielność przy wykony-
waniu ozdób. Komisja zwracała 
także uwagę na charakter pracy 
i rodzaj zastosowanych rozwią-
zań artystycznych, adekwatnych 
dla twórczości dziecięcej i mło-
dzieżowej, pomijając tym samym 
prace będące w nurcie dorosłych. 
Jednocześnie jury doceniało te 
prace, które na choince mają peł-
nić funkcję  dekoracyjną i były 
zgodne z tematem tegorocznego 
konkursu. 

W kategorii wiekowej – 

przedszkolaki  nagrody otrzy-
mali:

Szymon Karaś, Adam Pytlak, 
Michał Dobosz - ZSP w Jedlińsku,

 Joanna Jabłońska - ZSP we 
Wsoli

Wyróżnienia otrzymali:
Aleksandra Morawska, Mateusz 
Szczepański- ZSP we Wsoli
Wiktoria Machniak- ZSP w Jedliń-
sku
Joanna  Jabłońska – PSP Wierzcho-
winy
W kategorii wiekowej – klasy 0 – 
II szkoła podstawowa, nagrody 
otrzymali: Alicja Król - ZSP w 
Jedlińsku
Hanna Kucharczyk - ZSP we Wsoli
 Hubert  Ciechocki, Antoni Zięba  
-PSP w Bierwce

Miron Jończyk - PSP w  Stare 
Zawady

Wyróżnienia otrzymali:  
Antoni Rotuski -PSP w Bierwce

Wojciech Stachowiak - PSP w  
Stare Zawady
Oliwier Karczemny- ZSP we Wsoli
Julia Gizicka, Mikołaj Gut - ZSP w 
Jedlińsku
Adam Chojnacki – PSP Ludwików

W kategorii wiekowej klasy 
III - V szkoła podstawowa, 
nagrody otrzymali:
Jarosław Kacperczyk  - PSP w 
Wierzchowinach 
Wiktoria Rafalak - PSP w Ludwi-
kowie 
Mateusz Król - PSP w Bierwce
Alicja Romanowska, Lena Bakow-
ska - PSP w  Stare Zawady

Wyróżnienie  otrzymali:
- Oliwa Ślifirczyk - ZSP we 

Wsoli 
- Zuzanna Sumińska - PSP w 

Wierzchowinach 
- Antoni  Ćwiklak - ZSP w Jedliń-

sku
 - Julia Adamczyk, Oskar Roma-

nowski - PSP w Stare Zawady
W kategorii kl. VI- VIII  szkoły 

podstawowe, nagrodę otrzy-

mała: 
Izabela Popiel - PSP w Starych 

Zawadach 
W kategorii V dzieci z rodzi-

cami, nagrody otrzymali:
-Natalia Ziółek, Adam Wójcik 

-ZSP we Wsoli
- Kalina Kundys, Szymon War-

szakowski - ZSP w Jedlińsku
Wyróżnienia  otrzymali:
Antoni Szczepański , Julia 

Feruś- ZSP w Jedlińsku
Ponadto jury przyznało 

nagrody specjalne, które 
otrzymują: 

 - Sebastian Dawidowski z 
PSP w Wierzchowinach- nagrodę 
Wójta Gminy Jedlińsk p. Kamila 
Dziewierza 

- Antoni Ścipień z PSP w Wierz-
chowinach - nagrodę Przewodni-
czącego Rady Gminy p. Łukasza 
Kurka 

- Karol Sułkowski - ZSP we 
Wsoli -nagrodę ks. Prałata Hen-
ryka  Ćwieka 

- Wiktoria Borowiec - ZSP we 
Wsoli - nagrodę Przewodniczą-
cego GKd/s RPA p Andrzeja Paw-
luczyka 

- Laura Chojnacka z PSP w 
Wierzchowinach wyróżnienie 
dyrektora Gminnego Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej 

 w Jedlińsku. 
Uroczyste podsumowanie 

konkursu mało miejsce 14 grud-
nia 2021 w siedzibie  Gminnego 
Centrum Kultury w Jedlińsku. 
Tradycyjnie nagrody ufundowała 
Gminna Komisja ds. Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, 
a laureatom  narody wręczyli: 
przewodniczący Rady Gminy 
p. Łukasz Kurek, ks prałat Hen-
ryk Ćwiek , Sekretarz Gminy  p. 
Andrzej Pawluczyk .

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim uczestnikom konkursu, 
nauczycielom i rodzicom za wysi-
łek i pomysłowość włożony przy 
wykonywaniu pracy zgłoszonej 
na tegoroczny konkurs. Jedno-
cześnie zachęcamy do udziału w 
kolejnym konkursie  organizowa-
nych prze Gminne Centrum Kul-
tury. Wszystkich zainteresowa-
nych informujemy, że prace które 
wpłynęły na konkurs tworzyć 
będą wystawę pokonkursową 
w postaci tradycyjnej choinki, 
którą podziwiać będzie można do 
31 stycznia 2022 w instytucji.  
Zapraszamy serdecznie. 

Agnieszka Gryzek 

Grudniowe dni obfitują 
w pełne magii i radości 

przygotowania do Świąt 
Bożego Narodzenia. Trady-
cyjnie w tym okresie Cen-
trum Kultury w Jedlińsku 
rozstrzyga Gminny Kon-
kursu Plastyczny na ozdo-
bę choinkową. W tym roku 
temat wiodący brzmiał 
,,Gwiazdy i Gwiazdeczki 
oraz Anioły i Aniołki Bożo-
narodzeniowe". 

Ścięcie Śmierci
1 marca 2022 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.



16

XIV Mikołajkowy Turniej 

Akademia w Bierwieckiej Woli

Do XIV Mikołajkowego Turnieju Szachowego przystą-
piło 30 uczestników, którzy reprezentowali następu-

jące szkoły z: Wierzchowin, Starych Zawad i Jedlińska.

13 listopada w świetlicy w Bierwieckiej Woli odbyła 
się akademia z okazji 103. rocznicy odzyskania 

przez Polskę Niepodległości. 

Rozgrywki odbyły się 6 
grudnia br. w Gminnym Cen-
trum Kultury i Kultury Fizycz-
nej w Jedlińsku pod honoro-
wym patronatem Wójta Gminy 
Jedlińsk. Turniej jak zwykle był 
doskonałą okazją do dosko-
nalenia i sprawdzenia swoich 
umiejętności w tej królewskiej 
grze. Sędzią turnieju był pan 
Krystian Kilar, któremu ser-
decznie dziękujemy za podję-
cie się tego zadania i dołoże-
nie cegiełki w popularyzacji tej 
wspaniałej gry, która ma wiele 
zalet edukacyjnych. Bowiem 
znakomicie wpływa na rozwój 
intelektualny młodego czło-
wieka, ucząc go logicznego 
myślenia, strategii, pobudza 

wyobraźnię przestrzenną. 
Ponadto szachy kształtują rów-
nież osobowość, ucząc odpo-
wiedzialności za podejmowane 
decyzje oraz waleczności. 
Jeżeli, ktoś z Państwa byłby 
chętny do nauki gry w sza-
chy i nabycia tych jakże przy-
datnych umiejętności zapra-
szamy do Gminnego Centrum 
Kultury, a my ze swej strony 
deklarujemy chęć stworze-
nia kółka szachowego. Tego-
roczne rozgrywki odbyły się 
w trzech kategoriach wieko-
wych, a poszczególne miejsca  
w nich zajęli: 

W grupie wiekowej „B” ( kl. 
IV- i młodsze  szkoła podsta-
wowa). 

I miejsce  Jarosław Kacper-
czyk -PSP w Wierzchowinach 

II miejscu  Nataniel Jończyk - 
PSP w Starych Zawadach

III miejsce-  Marcel Głuch 
-ZSP Jedlińsk

W  grupie wiekowej „C” (kl. 
V-VI szkoła podstawowa) 

I miejsce zajął Dominik 
Narożnik -ZSP Jedlińsk

II miejscu Kacper Piwowar- 
PSP w Starych Zawadach

III miejsce- Tymoteusz 
Makulski ZSP Jedlińsk

 W grupie wiekowej „D” (kl. 
VII-VIII szkoła podstawowa) 

I miejsce - Patryk Malinowski 
-ZSP Jedlińsk

II miejscu - Patryk Płachta - 
ZSP Jedlińsk.

III miejsce - Mikołaj Trzebie-

niak -ZSP Jedlińsk

Wszyscy uczestnicy jak 
przystało na mikołajkowy tur-
niej zostali obdarowani upo-
minkami w postaci pamiąt-
kowych dyplomów i słodkich 
paczek, które wręczyli pan 
sekretarz Andrzej Pawluczyk 
oraz wyczekiwany tego dnia 
przez wszystkich św. Mikołaj 
w towarzystwie śnieżynek. 
Ponadto zwycięscy trzech 
pierwszych miejsc, otrzymali 
gry edukacyjne, ufundowane 
przez Gminną Komisję d/s Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych. 

Dziękujemy :)
 

Agnieszka Gryzek 

W uroczystości zagościły 
piękne utwory patriotyczne 
śpiewane przez zespół Wól-
czanki. Pieśni patriotyczne były 
przeplatane wierszami histo-
rycznymi recytowanymi przez 
osoby dorosłe, młodzież i dzieci.

W spotkaniu wzięli udział 
Kamil Dziewierz - wójt gminy 
Jedlińsk, Magdalena Trzmiel
-Wieteska - radna gminy Jedlińsk 
oraz Dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury i Kultury Fizycznej 
w Jedlińsku Agnieszka Gryzek. 
Po części artystycznej odbył 
się poczęstunek przygotowany 
przez Koło Gospodyń Wiejskich 
„Centrum Zgoda”.
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Celem przeglądu było kulty-
wowanie pięknej, polskiej trady-
cji kolędowania, rozwijanie zain-
teresowań muzycznych, kre-
owanie postaw twórczych oraz 
rozwijanie umiejętności śpiewu 
zespołowego. W przedmioto-
wym konkursie wzięło udział 
25 podmiotów wykonawczych, 
w 4 kategoriach wiekowych. W 
bieżącym roku w skład komisji 
oceniającej prezentacje weszli: 
Adolf Krzemiński- animator 
kultury, folklorysta, przewodni-
czący Grupy Literackiej Łuczywo 
oraz Marcin Alot- muzyk,. Po 
przesłuchaniu wykonawców 
jury postanowiło przyznać  

nagrody i wyróżnienia. 
W kategorii wiekowej Przed-

szkolaki I miejsce zajął zespół 
z ZSP w Jedlińsku – grupa V. 
Pozostałe formacje w tej kate-
gorii otrzymały wyróżnienia.  
W kolejnej kategorii wiekowej, 
tj. kl. 0-III,  wśród solistów I miej-
sce zajęła Wiktoria Ofiara z ZSP 
w Jedlińsku, natomiast 2 rów-
norzędne II miejsca przyznano 
Marii Dyziak z PSP w Starych 
Zawadach oraz Kamilowi Smyr-
dzie z ZSP w Wierzchowinach. 
W kat. 0-III nagrodę przyznano 
także zespołowi z ZSP w Jedliń-
sku (kl. III c ). 

W kategorii wiekowej kl. IV-VI 

komisja przyznała  I miejsce Mai 
Marciniak z ZSP w Jedlińsku, II 
miejsce Nikoli Boryczce z PSP 
w Wierzchowinach, III miejsce 
Kacprowi Piwowarowi z PSP w 
Starych Zawadach oraz III miej-
sce duetowi Joanna Rudecka i 
Amelia Marszałkiewicz z PSP 
w Bierwcach. Wyróżnienia w 
tej kategorii przyznano Natalii 
Sąpór z PSP w Starych Zawa-
dach , Julii Walczak z PSP w 
Ludwikowie, Magdalenie Smyr-
dzie z PSP w Wierzchowinach 
oraz Julii Rudeckiej z PSP w 
Jedlance. 

W kolejnej kategorii wieko-
wej kl. VII-VIII , komisja przy-
znała I miejsce Mai Florek z 
ZSP w Jedlińsku oraz Cezaremu 
Cielniakowi z PSP w Wierz-
chowinach. Przyznano także 
dwa równorzędne II miejsca: 
Katarzynie Krakowiak z PSP 
w Starych Zawadach oraz Trio 
(Amelia Dyziak, Natalia Kowal-

ska, Zuzanna Konopka) z PSP w 
Wierzchowinach. Jury zakwalifi-
kowało do kolejnego etapu Maję 
Florek oraz Cezarego Cielniaka, 
którzy wezmą udział w Przeglą-
dzie Kolęd w Radomiu. Wszyscy 
nagrodzeni i wyróżnieni otrzy-
mali nagrody książkowe z rąk 
Sekretarza Gminy p. Andrzeja 
Pawluczyka. Gminny Przegląd 
Kolęd i Pastorałek odbywający 
się pod nazwą „Jedlińskie Spo-
tkania z Kolędami i Pastorał-
kami” objęty został patronatem 
honorowym przez ks. Prałata 
Henryka Ćwieka, Wójta Gminy 
Jedlińsk Kamila Dziewierza  
i Przewodniczącego Rady Gminy 
p. Łukasza Kurka. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za 
udział w przeglądzie a zwy-
cięzcom gratulujemy i życzymy 
wielu sukcesów. 

Anna Malinowska 

Akcja Lato 2021

Jedlińskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami

W czasie trwania wakacji w GCKIKF w Jedlińsku i świe-
tlicach terenowych prowadzone były zajęcia w ra-

mach akcji Lato 2021, które skierowane były do wszyst-
kich dzieci z terenu gminy.

14 grudnia 2021 w sali OSP odbył się Gminny Prze-
gląd Kolęd i Pastorałek, skierowany do uczniów 

placówek oświatowych z terenu gminy Jedlińsk.

Zajęcia, które zostały zapro-
ponowane uczestnikom, były 
dopasowane do ich wieku i 
odpowiadały na ich potrzeby. 
Prowadzone były zajęcia 
ruchowe, rekreacyjne i eduka-
cyjne,  quizy, gry, turnieje i wiele 
innych.  Jak co roku  w każdej z 
placówek odbywały się poga-
danki na temat zdrowego stylu 
życia a także bezpieczeństwa 
podczas wakacji. Przeprowa-
dzone przez nas zajęcia profi-
laktyczne były odpowiedzią na 
zagrożenia i problemy, które 

mają miejsce albo też mogą 
wystąpić w naszym środowisku.  
Jedną z wakacyjnych atrakcji był 
wyjazd na wycieczkę do Parku 
Rozrywki do Zalesia Górnego, 
w którym wzięło udział około 
50 osób. Wyjazd został dofinan-
sowany przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Wakacyjny czas 
spędzony w GCKIKF obfitował w 
wiele atrakcji i był czasem spę-
dzonym aktywnie i pożytecznie. 

Anna Malinowska
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Koncert organowy Dzień Animatora Kultury
22 sierpnia br. o godzinie 13. 00 po raz XXX miesz-

kańcy Gminy Jedlińsk mogli wysłuchać koncertu 
w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej Radom – Orońsko. 

Po raz XIII został zorganizowany Powiatowy Dzień 
Animatora Kultury. Wydarzenie jest współfinanso-

wane ze środków Powiatu Radomskiego i miało miejsce 
26 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach. 

15 września 2021 roku w Gminnym Centrum Kul-
tury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku odbyła się 

prelekcja na temat świadomości seniorów w świecie 
oszustw finansowych, którą przeprowadzili Policjanci  
z Komendy Miejskiej z Radomia. 

Organizatorami wydarze-
nia  tradycyjnie byli: Wójt Gminy 
Jedlińsk, Parafia Rzymsko Kato-
licka pw. św. Piotra i Andrzeja w 
Jedlińsku oraz Gminne Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej. Tego-
roczne wydarzenie nosiło tytuł 
"Szacunek dla Prymasa Kard. 
Stefana Wyszyńskiego”. Tradycyj-
nie był to spektakl poetycko-mu-
zyczny w którym wystąpili Maciej 
Miecznikowski – znany wokali-
sta i multiinstrumentalista oraz 
Robert Grudzień – wirtuoz gry 
na organach, a zarazem dyrek-
tor festiwalu. Podczas koncertu 
przywołane zostały kluczowe 
wydarzenia dla Polski związane z 
postacią niezłomnego kardynała, 
którego postawa miała szcze-
gólne znaczenie dla poszanowa-
nia godności człowieka i jego wol-
ności, a także przyczyniła się do 
budowania wolnej i niepodległej 
Polski. W roku 2021 przypadło 
wiele rocznic związanych z Pry-
masem. Po pierwsze w miesiącu 
wrześniu odbyła się beatyfikacja 
Prymasa Tysiąclecia,  przypadły 
również dwa ważne jubileusze 
– 120 rocznica urodzin i 60 rocz-
nica jego śmierci. Ponadto Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił 
ten rok Rokiem kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. 

Koncertowi towarzyszyła 
również  wystawa plenerowa 
przygotowana przez Gminne 
Centrum Kultury podczas, której 
po raz pierwszy zostały zapre-
zentowane plakaty, wpisy do 
kronik oraz zdjęcia dokumentu-
jące 30-lecie bytności na ziemi 
Jedlińskiej koncertów organo-
wych. Wystawę można było oglą-
dać do 6 września br. na placu  
przykościelnym. 

Koncert odbył się w ramach 
projektu ,,Aktywizacja i integra-
cja mieszkańców Gminy Jedlińsk 
poprzez kulturę i edukacje ekolo-
giczną ", którego realizatorem było 
Gminne Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej Jedlińsku. Działania były 
współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach pro-
jektu grantowego Lokalnej Grupy 
Działania „Razem dla Radomki”, 
w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego, kie-
rowanego przez społeczność”, 
objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020,w ramach projektu współfi-
nansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

Agnieszka Gryzek

Ideą tego wydarzenia jest  
docenianie i nagradzanie osób, 
zespołów i instytucji ,które pra-
cują w swoich lokalnych środo-
wiskach, animują  je i pobudzają 
do działań w sferze kultury oraz 
angażują się w promocję trady-
cji i kultury.  W tym roku do tej 
zaszczytnej nagrody pan Kamil 
Dziewierz Wójt Gminy Jedlińsk 
nominował zespół: Biesiada 
Bierwiecka. W latach poprzed-
nich z terenu gminy Jedlińsk 

nagrodzeni zostali: pan  Sła-
womir  Sławiński  - rzeźbiarz,  
Halina Pękala twórczyni ludowa    
z zakresu plecionkarstwa, 
Wacław Imiołek - muzyk ludowy, 
Orkiestra Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jedlińsku, Miło-
śnicy Ziemi Jedlińskiej i zespoły 
śpiewacze, Czerwone Korale, 
Czerwona Jarzębina i kapela 
Henryka Giedyka, Wólczanki,  
Ludwiczanki.

  AG

Na spotkanie przybyli miesz-
kańcy gminy Jedlińsk, którzy 
chcieli zdobyć wiedzę, na temat 
najnowszych technik wyko-
rzystywanych przez oszustów. 
Panowie Policjanci byli bardzo 
otwarci i chętnie odpowiadali na 
zadawane pytania. Po prelekcji 
uczestnicy udali się, aby obej-
rzeć  wystawę poświęconą róż-
nego rodzaju oszustwom finan-
sowym. Wystawa była dostępna  
jeszcze przez kilka dni w GCKiKF  
dla zwiedzających.

Kinga Kalbarczyk

Prelekcja  dla seniorów
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Integracja i aktywizacja w ramach FIO Mazowsze Lokalnie
W Październiku i Listopadzie br. grupa inicjatywna  

w składzie: Anna Malinowska Beata Zegarek, Kinga 
Kalbarczyk wraz ze Stowarzyszeniem Społeczno- Kultural-
nym RAK realizowała projekt pod nazwą Integracja i ak-
tywizacja mieszkańców gminy Jedlińsk wokół zwyczajów  
i tradycji związanych z życiem i pracą na wsi, który uzyskał 
dofinansowanie w ramach FIO Mazowsze Lokalnie.

Zostały zrealizowane działania 
edukacyjno- animacyjne, których 
celem była integracja i aktywiza-
cja mieszkańców gminy Jedlińsk 
poprzez włączenie ich do twór-
czego i świadomego uczestnic-
twa w kulturze, w zakresie tra-
dycji związanych z życiem i pracą 
na wsi oraz tradycji dożynko-
wych. Wszystkie działania odby-
wały się w placówkach Gmin-
nego Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku, które było 
partnerem w projekcie. W ramach 
działań projektowych zostały 
przeprowadzone warsztaty kuli-
narne, podczas, których uczest-
nicy mieli okazję poznać trady-
cyjne potrawy, które niegdyś 
były przygotowywane na co 
dzień na dawnej wsi. Były to mię-
dzy innymi żur, porka, sójki, racu-
chy i tradycyjny chleb na zakwa-
sie. Zajęcia kulinarne prowadziła 
p. Elżbieta Bień, która jest pasjo-
natką gotowania i należy do 
sieci Kulinarnego Dziedzictwa 
Mazowsze.  Uczestnicy działań 
projektowych wzięli także udział 
w warsztatach wyplatania wień-
ców dożynkowych, które odbyły 
się w 4 placówkach GCKIKF  na 
terenie gminy, a prowadziła je 
Elżbieta Maciaszek, która od 
wielu lat zajmuje się wykony-
waniem wieńców dożynkowych i 
kompozycji kwiatowych. Podczas 
spotkań ukazany został uczestni-
kom proces powstawania wień-
ców, symbolika kształtu i rodzaje 
umieszczonych w nich zbóż i 
kwiatów oraz techniki wyplata-
nia i dekorowania. Został także 
zorganizowany wspólny wyjazd 
dla mieszkańców po dary jesieni 
połączony z prelekcją na temat 
prozdrowotnych właściwości 
roślin, które można spotkać na 
polach, łąkach i w lasach.  Była to 
również okazja, aby uczestnicy 
wyjazdu mogli zbierać rośliny 
i zioła, które następnie zostały 
wykorzystane do stworzenia 
kompozycji roślinnych podczas 
warsztatów, prowadzonych 
przez członkinię stowarzyszenia 
RAK -  Agnieszkę Gryzek.  Odbyły 

się również warsztaty wykony-
wania kwiatów z bibuły, które 
na dawnej wsi stanowiły często 
ozdobę domów.  Projekt zakoń-
czył się wydarzenie pn. Jesienną 
Porą na Tradycyjnej Wsi, pod-
czas, którego uczestnicy mogli 
zaprezentować prace powstałe 
podczas trwania działań. Zostały 
zaprezentowane kompozycje 
roślinne, wieniec dożynkowy, 
wiązanki okolicznościowe, oraz 
różne potrawy, które przygoto-
wywane były z przepisów pozy-
skanych podczas warsztatów się 
podsumowaniem działań  projek-
towych było kulinarnych.  W pod-
sumowaniu projektu wieli udział  
przewodniczący Rady Gminy - 
Łukasz Kurek, Ewa  Ofiara  Radna 
Gminy  oraz  prezes stowarzy-
szenia  Społeczno Kulturalnego  
,,Rak”  Elżbieta  Łoboda i człon-
kowie stowarzyszenia.  Spotka-
nie miało charakter integracyjny  
i aktywizujący, gdyż ludzie włą-
czyli się w jego przygotowanie. 
Służyło ono także wymianie 
zdobytych doświadczeń. Projekt 
pozwolił wzmocnić tożsamość 
lokalną mieszkańców i zainspi-
rować ich do podjęcia działań na 
rzecz własnego rozwoju, umoż-
liwił ludziom spotykanie się, 
wspólną pracę i zabawę poprzez 
udział w poszczególnych zaję-
ciach. Ponadto przybliżył życie 
i pracę na tradycyjnej wsi.  
Realizacja działań pozwoliła na 
wspólne przebywanie i aktywny 
udział w poszczególnych warsz-
tatach i spotkaniach, co przyczy-
niło się do zaktywizowania i zin-
tegrowania mieszkańców gminy, 
którzy wzięli w nich udział. 

Projekt został dofinansowany 
ze środków Programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich oraz 
środków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach 
programu „Mazowsze Lokalnie” 
realizowanego przez Stowarzy-
szenie Europa i My, stowarzy-
szenie BORIS, Stowarzyszenie 
SOKIAL oraz Fundację Fundusz 
Współpracy. 

Anna Malinowska 
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Dofinansowanie dla stowarzyszenia RAK
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne ,,Rak” w sierp-

niu bieżącego roku otrzymało dofinansowanie w 
kwocie 5000 zł ze środków budżetu Województwa Ma-
zowieckiego na realizację projektu  „Aktywizowanie i 
integrowanie poprzez kulinarne  działanie’’. 

W ramach pozyskanych  środ-
ków został zakupiony sprzęt 
tj., kuchenka mikrofalowa, ter-
mos gastronomiczny, warnik do 
wody, gofrownica, grill gazowy 
oraz grill trójnóg zestaw noży, 
zestaw tac , czajnik elektryczny.

Sprzęt ten bardzo przydał się 
podczas tegorocznego Święta 
Plonów, na którym to Stowa-
rzyszenie Społeczno –Kulturalne 
Rak  wraz z Gminnym Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej w 
Jedlińsku zaprezentowało swoje 

stoisko wystawiennicze.  Na 
stoisku można było skoszto-
wać wielu pysznych potraw i  
smakołyków przygotowanych 
przez panie.Sprzęt w przyszło-
ści pozwoli nam się kulinarnie 
rozwijać. Dzięki niemu będziemy 
mieli możliwość brać czynny 
udział w wielu wydarzeniach na 
terenie Gminy Jedlińsk, co przy-
czyni się również do zaktywizo-
wania i zintegrowania  miesz-
kańców.

Beata Zegarek 

„Kultura dla rozwoju Gminy Jedlińsk”
20 sierpnia jedliński Rynek rozbrzmiał muzyką, a to 

za sprawą realizowanego działania pn. „Kultura 
dla rozwoju Gminy Jedlińsk”, którego celem było zorga-
nizowanie wydarzenia z zakresu animacji kulturalnej,  
w postaci koncertu plenerowego.

Założeniem projektu było rów-
nież umożliwienie dostępu do kul-
tury mieszkańcom obszarów wiej-
skich i ich integracja. Wydarzenie 
to ukazało, iż jedliński Rynek jest 
doskonałym miejscem do organi-
zowania tego rodzaju przedsię-
wzięć, które ożywiają przestrzeń 
publiczną i pozwalają budować   
pozytywny wizerunek  gminy i 
obszaru LGD, także pod względem 
turystycznym. 

W malowniczej scenerii jedliń-
skiego Rynku  tym razem wystą-
pił zespół Belfry, z koncertem pt.,, 
Lubię wracać tam…” Licznie zgro-
madzona publiczność w ich wyko-
naniu usłyszała kanon polskich 
piosenek lat 60’70’ i 80. Ze sceny 
popłynęły melodie największych 
przebojów z repertuaru m.in. Ewy 
Bem, Anny Jurksztowicz, Haliny 
Kunickiej, Haliny Frąckowiak oraz 
Andrzeja Zauchy, Zbigniewa 
Wodeckiego, Krzysztofa Kraw-
czyka, Wojciecha Młynarskiego. Te 
kultowe przeboje, wciąż śpiewa 
publiczność, nie inaczej było i 
tym razem. Zespół Belfry porwał 
do wspólnego śpiewania licznie 
przybyłą widownię. Ich występ 

przypadł do gustu zebranej 
publiczności, która pomimo zbliża-
jącej się burzy i chłodniejszej aury 
pozostała z artystami do późnych 
godzin wieczornych.  Obok wokali-
stów zespołu Belfry: Anny Kraskai, 
Ewy Murdzy, Katarzyny Sadow-
skiej, Dariusza Makarewicza, 
Dariusza Religi na scenie pojawili 
się  również znakomici muzycy, 
Grzegorz Chwaliński – perkusja, 
Michał Wróbel – bas, Michał Szwaj-
kowski – saksofon, ponadto pia-
nino i aranżacje- Dariusz Makare-
wicz, a scenariusz i prowadzenie 
Agnieszka Gryzek. W koncercie 
wzięli udział mieszkańcy gminy, 
a także przyjezdni goście. Przy-
byli również ks. prałat Henryk 
Ćwiek, wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu p. Teodozja Bień, prze-
wodniczący Rady Gminy Jedlińsk 
p. Łukasz Kurek, p. Cezary Nowek 
Prezes LGD ,, Razem dla Radomki 
„ p. Ewa Ofiara Radna Gminy 
Jedlińsk, panie Elżbieta Religa, 
Anna Jastrzębska,  Justyna Bujek 
-dyrekcje ZSP w Jedlińsku, Mał-
gorzata Sobień - dyrektor PSP w 
Ludwikowie, Agnieszka Szymań-
ska dyrektor PSP w Bierwcach. 

Koncert realizowany był przez  
Gminne Centrum Kultury i Kul-
tury Fizycznej w Jedlińsku  dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu, 
za pośrednictwem LGD „Razem 
dla Radomki” dla projektu gran-
towego „Start-upy na inicjatywy 
lokalne” w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez spo-
łeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020. 

  Agnieszka  Gryzek
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W konkursie udział biorą ucznio-
wie ze szkół podstawowych. Celem 
jego jest budowanie poprzez poezję 
postaw patriotycznych, kształtowanie 
pamięci, popularyzacja treści patrio-
tycznych, upowszechnianie piękna 
mowy ojczystej, a także rozwijanie 
wrażliwości artystycznej młodego 
pokolenia. W tym roku po eliminacjach 
szkolnych do konkursu przystąpiło 
73 najlepszych recytatorów z placó-
wek oświatowych z terenu gminy. W 
jury zasiadła pani Elwira Dzikowska 
z Ośrodka Kultury i Sztuki ,,Resursa 
Obywatelka" z Radomia. Laureaci 
otrzymali nagrody książkowe oraz 
dyplomy, które zostały zakupione 
z budżetu  instytucji, a wręczył je 
w imieniu Wójta sekretarz gminy 
Andrzej Pawluczyk .

Nagrodzeni uczniowie  w poszcze-
gólnych  kategoriach 

W I kategorii wiekowej klasy 0-II 
szkoły podstawowej zostały przy-
znane nagrody następującym oso-
bom:.
1. Bartosz Socha- PSP w Jedlance
2. Weronika Boczek- PSP w Wierzcho-
winach
3. Joanna Michalak- PSP w Jedlance

4. Roksana Górka- PSP w Wierzcho-
winach
5. Marcel Bujała- ZSP Jedlińsk
6. Gracjan Karolak- PSP w Wierzcho-
winach
7. Michalina Soból- PSP w Bierwcach
8. Blanka Kocińska- PSP Stare Zawady
9. Maria Dyziak- PSP Stare Zawady
10. Jan Głogowski- ZSP Jedlińsk
11. Marta Sułkowska- ZSP Wsola
12. Natalia Wójcik- PSP Bierwce 
13. Tobiasz Wójcik- PSP Bierwce
14. Pola Walczak- ZSP Jedlińsk
15. Wiktoria Socha- PSP w Jedlance
16. Kamila Chodowicz- ZSP Wsola
17. Maja Kozłowska- ZSP Wsola
18. Maria Tomalska- ZSP Wsola

19. Marcel Staniak- ZSP Wsola
W II kategorii wiekowej klasy III- V 
szkoły podstawowej zostały przy-
znane nagrody następującym oso-
bom: 
1. Jarosław Kacperczyk- PSP w Wierz-
chowinach
2. Julia Adamczyk- PSP Stare Zawady
3. Karolina Simlat- PSP w Jedlance
4. Julia Podymniak- ZSP w Jedlińsku
5. Zuzanna Włodarczyk- PSP w Ludwi-
kowie
6.  Maria Paluch- ZSP we Wsoli
7. Maria Dąbrowska- ZSP w Jedlińsku
8. Igor Pietrasik- ZSP w Jedlińsku
9. Kajetan Popiel- ZSP w Jedlińsku
10. Igor Szymański- PSP w Jedlance
11. Amelia Marszałkiewicz- PSP w 
Bierwcach
12. Julian Wójcik- PSP w Bierwcach
13. Hanna Starzyńska- ZSP we Wsoli
14. Barbara Gwiazda- ZSP we Wsoli
15. Magdalena Smyrda- PSP w Wierz-
chowinach

16. Wiktoria Rafalak- PSP w Ludwi-
kowie
17. Patrycja Bieniek- PSP w Starych 
Zawadach
18. Maja Trzeciak- ZSP w Jedlińsku
19. Adam Żarłok- PSP w Jedlance
20. Nikola Boryczka- PSP w Wierzcho-
winach
21. Mateusz Król- PSP w Bierwcach
W III kategorii wiekowej klasy VI- VIII 
szkoły podstawowej zostały przy-
znane nagrody następującym oso-
bom: 
1. Ilona Murawska- PSP w 
Wierzchowinach
2. Krzysztof Skałbania- PSP w 
Jedlance
3. Antonina Makulska- ZSP w Jedliń-
sku
4. Cezary Cielniak- PSP w Wierzcho-
winach
5. Maja Rdzanek- PSP w Jedlance
6. Wiktoria Baran- ZSP w Jedlińsku
7. Natalia Jurek- PSP w Bierwcach
8. Julia Gut- PSP w Starych Zawadach
9. Mikołaj Łyżwa- PSP w Ludwikowie
10. Zuzanna Jaworska- PSP w Ludwi-
kowie
11. Lena Dębniak- ZSP w Jedlińsku
12. Patryk Ulman- PSP w Ludwikowie 

Dziękujemy nauczycielom za przy-
gotowanie dzieci do wyrecytowania 
pięknych strof o ojczyźnie, a zwy-
cięzcom gratulujemy! Zapraszamy do 
udziału w XXVI Gminnym Konkursie 
Poezji Patriotycznej 

 Agnieszka Gryzek 

Quest ,,Najznamienitsi Ziemi Jedlińskiej”
Quest - to obco brzmiące słowo, coraz częściej gosz-

czące w naszym słowniku, oznacza poszukiwanie. 
W tym roku do ,,wyprawy odkrywców” dołączyła na-
sza gmina, a to za sprawą pierwszego Questu, który 
powstał na tym terenie.   Zawiera on w sobie pewien 
rodzaj turystyki połączonej z zagadkami i elementami 
gry terenowej z podchodami. Gry te mają coraz większą 
rzesze zwolenników, gdyż pozwalają w sposób ciekawy, 
innowacyjny odkrywać sekrety danego miejsca łącząc 
tym samym naukę z zabawą.

Inauguracja pierwszego gmin-
nego questu pt. ,,Najznamienitsi 
Ziemi Jedlińskiej" miała miejsce 04 
września tego roku. Wzięła w nim 
udział spora grupa mieszkańców 
gminy Jedlińsk, a także pani Patrycja 
Bartula - Jakubowska wraz z mężem, 
która jako przewodnik w sposób 
ciekawy i zajmujący opowiadała 
historie związane z gminą. Szlak 
został dobrany tak, aby w sposób 
atrakcyjny i intrygujący przybliżyć 
uczestnikom lokalną historię oraz 
dziedzictwo kulturowe, poprzez 
zwrócenie uwagi na znakomite 
osoby związane z naszą gminą. 
Jest to quest rowerowy i przebiega 
przez kilka miejscowości gminy: 
Wsolę, Piastów, Jankowice, Gutów, 
Jedlankę, Jedlińsk. Trasa przebiega 
przez malownicze tereny, których 
nie brakuje u nas, a zatem miło-
śnicy przyrody i pięknych widoków 
także znajdą tu coś dla siebie. Pole-
camy bardzo serdecznie wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy tą formę 
relaksu. Bowiem jest to aktywny 

wypoczynek, połączony z zabawą 
i odkrywanie kolejnych liter hasła, 
które prowadzą do skarbu ukrytego 
w terenie, to doskonała forma spę-
dzania czas, także dla całej rodziny. 
Wyprawa polega na czytaniu wier-
szowanych wskazówek i obfituje w 
liczne niespodzianki co dodatkowo 
umila zabawę. To atrakcyjna forma 
zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, 
można w nią grać niemal w każdej 
chwili. Do zabawy wystarczy ulotka 
lub darmowa aplikacja mobilna. 
Broszury są dostępne w GCKiKF,  
a także na stronie internetowej 
instytucji www.gckjedlinsk.pl. 
Liczymy, że ta forma poznawania 
naszej gminy przypadnie ludziom do 
gustu. Obecnie dzięki rosnącej popu-
larności smartfonów i powszechnym 
instalowaniu w nich modułu GPS, 
zabawa  ta może być realizowana 
także poprzez aplikacje mobilne. 
Quest stanowi nisko budżetową 
bardzo dobrą formę promocji gminy 
na zewnątrz, a przy tak dobrym 
skomunikowaniu z sąsiednim mia-

stem, może być nie lada gratką 
turystyczną. Tym bardziej, iż gmina 
ma czym zainteresować także tury-
stów, co ukazuje m.in. ten quest, 
do którego powstała tablica infor-
macyjna, jest ona  zamontowana 
przed Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Jedlińsku i stanowi dodatkowe 
źródło wiedzy o naszej historii.  
Mamy już pomysł na dwa  najbliższe  
questy, których trasa jest  obecnie 
w przygotowaniu. Tym razem będą 
to  questy piesze. Każdy z nich opo-
wiadał będzie inną ciekawą historię  
oraz prezentował o tajemniczych 
miejscach. Quest ,,Najznamienitsi 
Ziemi Jedlińskiej", był  częścią pro-
jektu pt. ,,Śladami Naszej Historii”, 
realizowanego przez Gminne Cen-
trum Kultury i Kultury Fizycznej  
w Jedlińsku ze środków pochodzą-
cych z „Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie”. Konkurs orga-
nizowany był przez LGD „Razem dla 
Radomki” dla projektu współpracy 
pn. "Południowe Mazowsze – Marką 
Turystyczną" Współfinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.3 "Przy-
gotowanie i realizacja działań w 
zakresie współpracy z lokalną grupą 
działania" objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020".  

Gminne Centrum Kul-
tury składa podziękowania za 
wsparcie działań projektowych 
 w postaci usługi przewodnickiej i 
przygotowanie tablicy informacyjnej 
Państwu Patrycji i Jędrzejowi Bartuli-
Jakubowskim.

 Agnieszka  Gryzek

XXV  Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej
8 listopada br. w Gminnym Centrum Kultury i Kultury 

Fizycznej w Jedlińsku po raz XXV odbył się Gminny 
Konkurs Poezji Patriotycznej. Organizowany jest  on w 
ramach obchodów Święta Niepodległości pod honoro-
wym patronatem Wójta Gminy Jedlińsk.
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Inwestycje zrealizowane w GCKiKF

Mikołajkowe spotkanie w Świetlicy w Piastowie 

W drugim półroczu 2021 r. w dwóch jednostkach ad-
ministrowanych przez Gminne Centrum Kultury i 

Kultury Fizycznej w Jedlińsku zostało wykonane cztery 
zadania inwestycyjne , które ukierunkowane były na po-
prawę bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów 
publicznych.

Mikołajki to radosny 
dzień dla wszystkich. 

8 grudnia w Świetlicy  
w Piastowie również zago-
ścił Święty Mikołaj, który 
obdarował dzieci pysznym 
poczęstunkiem, jakim była 
pizza i inne łakocie. 

Pierwszą placówką jest Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Jedliń-
sku przy ul. Warszawskiej  gdzie 
został zakupiony i zamontowany 
system monitoringu całego terenu 
Ośrodka oraz terenu parkingu przy 
ul. Warszawskiej wraz z terenem 
najbliższego sąsiedztwa do drogi 
wojewódzkiej.

Zadanie obejmowało montaż 
25 kamer wraz z wszelkimi mate-
riałami instalacyjnymi jak dyski 
twarde, systemy antenowe, awa-
ryjne zasilanie, rejestratorem oraz 
monitorem do odbioru obrazu. 

Wartość zadania: 30.303,50 
zł. Na zadanie kwotę 11.000,00 
zł przeznaczyli mieszkańcy 
Jedlińska w ramach Fun-
duszu Sołeckiego na 2021 
rok. Z budżetu Centrum Kul-
tury została wydatkowana  

kwota: 19 303, 50 zł 
Drugie zadanie to zamonto-

wanie systemu alarmowego we 
wszystkich budynkach znajdują-
cych się na terenie ośrodka Sportu 
i Rekreacji. 

Wartość zadania: 8.105,70 zł.

Główne cele montażu tych sys-
temów to podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa osób korzysta-
jących z terenu Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, zapobieganie dewa-
stacji i kradzieży, wyjaśnienie 
sytuacji konfliktowych, a także 
rejestracja zdarzeń sprzyjająca 
ustaleniu sprawcy wykroczenia  
lub przestępstwa.

Drugą placówką, w której wyko-
nano dwa kolejne zadania jest 
Świetlica w Lisowie.

Pierwsze zadanie polegało na 

montażu systemu centralnego 
ogrzewania budynku Świetlicy 
wraz z zakupem nowego pieca 
dwufunkcyjnego, grzejników i czuj-
ników temperatury. 

Wartość zadania: 89 105 zł 

Drugie zadanie polegało na 
remoncie i adaptacji pomieszcze-
nia gospodarczego na łazienkę 
dostosowaną do korzystania przez 
osoby niepełnosprawne w związku 
z likwidacją barier i dostępnością 

dla tych osób. 
Wartość zadania: 25 669 zł 

Zadania te mają na celu poprawę 
jakości funkcjonowania obiektu  
a także poprawę bezpieczeństwa 
dla osób korzystających z oferty 
placówki. Ponadto zadania przy-
czyniają się do likwidacji barier  
i ułatwiają dostępność dla osób 
niepełnosprawnych.

 Łukasz Kurek  

Po degustacji dzieci grały 
w gry planszowe oraz stroiły 
choinkę. W szczególny sposób 
chcielibyśmy podziękować Pani 
Radnej Lidii Żurowskiej za to, 
że zaszczyciła nas obecnością  
i razem z dziećmi uczestniczyła 
w tym radosnym wydarzeniu.

Agnieszka Plewińska

Nominowane do konkursu „Perły Powiatu”
W dniu 28 października  w Starostwie Powiatowym 

w Radomiu odbyła się prezentacja produktów 
nominowanych do Konkursu „Perła Powiatu” za rok 
2019/2020 w kategorii „Produkt Roku”. 

Nominowani przez Wójta 
Gminy Jedlińsk - Kamila Dziewie-
rza, to Koło Gospodyń Wiejskich 
z Ludwikowa, które prezen-
towało piękne i zarazem pra-
cochłonne tematyczne ozdoby 
świąteczne oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich z Mokrosęka, które 
przedstawiło pyszną potrawę 
jaką jest rolada ziemniaczana. 

Przewodniczącym kapituły 
jest Waldemar Trelka - sta-

rosta radomski, a w jej skład 
wchodzą przedstawiciele róż-
nych instytucji działających 
w Radomiu i powiecie między 
innymi Agnieszka Pasek - kie-
rownik Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa  
w Radomiu. 

Ogłoszenie wyników konkursu 
odbędzie się w listopadzie 2021 
roku, a nominowanym życzymy 
wygranej!
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Festyn Rodzinny w Lisowie
12 września 2021 r. w Lisowie kolejny raz odbył się 

Festyn Rodzinny organizowany przez Parafię pw. 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lisowie, przy 
współpracy mieszkańców parafii i wielu darczyńców.

Festyn obfitował w atrakcje: 
występy zespołów ludowych i 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Jedlińska, pokaz strażacki, 
loteria, konkursy i zawody spor-
towe. Wystąpił także zespół 
muzyczny „Jak Najbardziej” 

oraz grupa teatralna „Nierówno  
pod sufitem”.

W trakcie festynu Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Bierwieckiej 
Woli zorganizowało akcję szcze-
pień profilaktycznych przeciwko 
COVID-19.
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Dożynki rozpoczęły się od Mszy 
Świętej dziękczynnej, w kościele pw. 
Świętych Apostołów Piotra i Andrzeja 
w Jedlińsku, która została odprawiona 
przez  Ojca Jana Poteralskiego z Jasnej 
Góry.  Następnie korowód dożynkowy 
w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Jedlińsk,  przemieścił się na teren 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie miała 
miejsce dalsza część wydarzenia. 

Starostowie dożynek ( Barbara 
Malinowska z Jedlanki oraz Sławomir 
Szczęsny z Ludwikowa) przekazali 
na ręce Wójta Gminy Kamila Dziewie-
rza i Przewodniczącego Rady Gminy 
Jedlińsk Łukasza Kurka tradycyjny chleb 
dożynkowy, który został przez nich 
następnie symbolicznie podzielony 
pomiędzy uczestników dożynek. Jed-
nocześnie podziękowali oni rolnikom za 
ich ciężką pracę w polu i trud włożony  
w zbiory plonów. 

Oficjalna część wydarzenia zakoń-
czyła się rozstrzygnięciem konkursów 
dożynkowych: na najładniejszy wieniec 
i najładniejsze stoisko wystawiennicze 
sołectwa.  Komisja w składzie: Bożena 
Cieślak- plastyk, Monika Pachniew-
ska- kierownik Placówki Terenowej 
KRUS w Radomiu oraz Anna Mali-
nowska - pracownik GCKIKF, dokonała 
oceny wieńców dożynkowych, których 
w bieżącym roku wpłynęło 6. Wybór 
był trudny, gdyż wszystkie wieńce 
wykonane były z należytą precyzją i 
starannością o szczegóły. Jury zdecydo-
wało, że najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy został wykonany przez sołectwo 
Kruszyna, które zdobyło nagrodę w 
wysokości 800 zł, drugie miejsce  i 
nagrodę w wysokości 650 zł zdobyło 
sołectwo Płasków, miejsce trzecie i 
nagrodę w wysokości 550 zł zdobyło 
sołectwo Ludwików. Pozostałe sołec-
twa – Wsola, Lisów i Jedlanka otrzy-
mały równorzędne IV miejsca i nagrody  
w wysokości 400 zł. 

Natomiast stoiska wystawiennicze 
sołectw oceniła komisja w składzie 
Agnieszka Pasek- Kierownik Biura 
Powiatowego ARiMR w Radomiu, 
Grażyna Wasiłek – pracownik UG w 
Jedlińsku i Agnieszka Gryzek – dyrektor 
GCKIKF w Jedlińsku. Komisja podczas 
oceny stoisk wzięła pod uwagę pomy-
słowość wykonania, estetykę i różno-
rodność zastosowanych elementów.  
Pierwsze miejsce w tym konkursie 
zdobyło sołectwo Kruszyna otrzymu-
jąc nagrodę finansową w wysokości 
1000 zł, pozostałe sołectwa : Płasków 
, Ludwików, Nowe Zawady, Jedlanka, 
Gutów, Jedlińsk i Piastów, uzyskały 
równorzędne II miejsca i nagrody w 
wysokości 800 zł.  Na stoiskach można 
było spróbować regionalnych potraw  i  
podziwiać bardzo pomysłowe dekoracje 
składające się m.in. z kompozycji kwia-
towych , zbóż, warzyw i owoców. 

Po rozstrzygnięciu konkursów przy-
szedł czas na przeprowadzenie XV Tur-
nieju Sołectw, w którym wzięło udział 
8 sołectw, które rywalizowały ze sobą 
w następujących konkurencjach: szta-
feta sprawnościowa, bieg w nartach, 
rzut podkową do celu, przenoszenie 

partnera, toczenie beli siana i dwie 
konkurencje  niespodzianki. Zwycięzcą 
w turnieju zostało sołectwo Ludwików, 
które zdobyło 36 punktów i nagrodę w 
wysokości 800 zł, dwa równorzędne 
II miejsca zdobyły sołectwa: Kruszyna 
i Gutów, które zdobyły po 32 punkty i 
nagrody  w wysokości 700 zł. Miejsce 
trzecie wywalczyło sołectwo Nowe 
Zawady zdobywając 31 punktów i 
nagrodę w wysokości 600 zł. Na miej-
scu IV znalazło się sołectwo Jedlińsk, 
które zdobyło 30 punktów i nagrodę 
w wysokości 500 zł. Miejsce V zajęło 
sołectwo Jedlanka zdobywając 26 
punktów i nagrodę w wysokości 500 
zł, natomiast miejsce VI przypadło 
sołectwu Płasków, które zdobyło 23 
punkty i nagrodę w wysokości 500 zł. 
Miejsce VII zajęło sołectwo Piastów 
zdobywając 14 punktów i nagrodę  
 w wysokości 500 zł. 

W programie Święta Plonów nie 
zabrakło także prezentacji artystycz-
nych. Zgromadzona publiczność mogła 
obejrzeć występy zespołów ludowych, 
działających na terenie gminy: Ludwi-
czanki, Wólczanki, Czerwone Korale, 
Bierwiecka Biesiada oraz Czerwona 
Jarzębina. Wystąpił także w reper-
tuarze rozrywkowym zespół Non 
Stop. W godzinach wieczornych nato-
miast, miał miejsce występ Michała 
Wiśniewskiego wraz z zespołem, 
który dostarczył publiczności wielu 
niezapomnianych wrażeń. 

Ponadto uczestnicy wydarzenia 
mogli odwiedzić stoiska Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Poczty Polskiej, Stowarzy-
szenia Społeczno-Kulturalnego „RAK” 
oraz stoiska poszczególnych sołectw.

Organizatorzy zapewnili też 
wesołe miasteczko dla dzieci oraz 
stoiska gastronomiczne. Wydarze-
nie zakończyło się zabawą taneczną  
z zespołem „Gama Dance’’

Organizatorami Święta Plonów  
byli Wójt Gminy Jedlińsk, Rada Gminy 
Jedlińsk oraz Gminne Centrum Kultury i 
Kultury Fizycznej w Jedlińsku. 

W uroczystościach wzięli udział 
także Anna Kwiecień- Poseł na Sejm 
RP, Waldemar Trelka- Starosta Powiatu 
Radomskiego, Teodozja Bień- Wice-
przewodnicząca Rady Powiatu, Radni 
Gminy Jedlińsk, Paweł Drobek- Dyrek-
tor Mazowieckiego oddziału ARiMR 
w Warszawie, Agnieszka Pasek – Kie-
rownik Biura Terenowego ARiMR w 
Radomiu, Monika Pachniewska – Kie-
rownik KRUS w Radomiu oraz dyrek-
torzy szkół i kierownicy jednostek  
organizacyjnych gminy. 

Organizatorzy składają podziękowa-
nia wszystkim sołectwom, które wzięły 
udział w Święcie Plonów, a także 
wszystkim, którzy pomogli w jego przy-
gotowaniu i przeprowadzeniu. Skła-
damy podziękowania firmie Expuch 
za upieczenie chleba dożynkowego. 
Szczególne podziękowania składamy 
sponsorowi firmie Kratki- Marek Bal. 

Anna Malinowska 

•  Święto Plonów •  Święto Plonów • Święto Plonów •
W niedzielę, 29 sierpnia, odbyło się w Jedlińsku Święto 

Plonów połączone z XV Turniejem Sołectw. Wydarze-
nie to, było świętem wszystkich mieszkańców i doskonałą 
okazją aby podziękować za tegoroczne zbiory. 
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Świąteczne spotkanie na Rynku   •   Świąteczne spotkanie na Rynku
Na jedlińskim Rynku 

można było poczuć 
magię świąt Bożego Naro-
dzenia, a to za sprawą zor-
ganizowanego 19 grudnia 
Spotkania Świątecznego. 

Wszystkich zebranych w imie-
niu organizatorów powitała 
dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury w Jedlińsku Agnieszka 
Gryzek, a uroczystego otwarcia 
Świątecznego Spotkania doko-
nał wójt gminy Jedlińsk Kamil 
Dziewierz. Pracownicy Gminnego 
Centrum Kultury w Jedlińsku pro-
wadzili warsztaty rękodzielnicze, 
na których można było wykonać 
ozdoby na choinkę, przygotować 
kartkę świąteczną, polukrować 
pierniki lub też wykonać własno-
ręcznie opakowanie  na prezenty. 
Na spotkaniu nie mogło zabrak-
nąć również tradycyjnych potraw 
wigilijnych m.in racuchów, piero-
gów z grzybami, które serwowali 
pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jedlińsku. 
Świąteczny klimat na Rynku two-
rzyły prezentacje artystyczne 
najmłodszych mieszkańców. Na 
to spotkanie uczestnicy zajęć 
wokalnych, nauki gry na akor-
deonie, keyboardzie i gitarze 
połączyli siły i przygotowali blok 
muzyczny. W ich wykonaniu 
można było usłyszeć piosenki 
świąteczne, pastorałki ale przede 
wszystkim piękne polskie kolędy, 
które również wykonała Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta. Wśród 
uczestników spotkania krążył 
święty Mikołaj, który tego dnia 
przybył do naszej gminy z dale-
kiej Laponii, a wraz z nim deszcz, 
zamiast śniegu. Bowiem tego 
dnia wszystko dopisało, poza 
aurą. Najważniejsze, że Święty 
Mikołaj nie zapomniał o słodkich 
upominkach dla najmłodszych 

mieszkańców gminy. Podczas 
niedzielnego spotkania rozbły-
snęła ustawiona na Rynku świą-
teczna iluminacja. Jednym z głów-
nych punktów była przepiękna 
ponad 12 metrowa choinka oraz 
sanie z reniferami. Jednak  naj-
większym powodzeniem cieszyła 
się ozdobiona tysiącem świate-
łek prawie 4 metrowa bombka, 
przy której chętnie fotografowali 
się  mieszkańcy. Tradycyjnie 
życzenia świąteczne z opłatkiem, 
który otrzymali wszyscy, złożył 
wójt Gminy Jedlińsk Kamil Dzie-
wierz oraz przewodniczący Rady 
Gminy Jedlińsk Łukasz Kurek  
w imieniu swoim oraz wszystkich 
radnych. Zostały one poprze-
dzone modlitwą, która odmówił 
proboszcz parafii w Jedlińsku 
ks. Grzegorz Wójcik oraz  ks. 
prałat Henryk Ćwiek. Spotkanie 
zakończyło się  około godziny 
17:00.  widowiskowym pokazem 
ognia w wykonaniu radomskiej  
grupy Fajroshow. 

Składam serdeczne podzię-
kowania wszystkim dzieciom  
z zajęć wokalnych  nauki gry na 
akordeonie, keyboardzie i gita-
rze, członkom  Młodzieżowej 
Orkiestry Dęta oraz ich instruk-
torom: Zofii Krzętowskiej, Joanne 
Wójcik, Pawłowi Garbarskiemu  
Tomaszowi Chwalińskiemi, oraz 
Markowi Bąbolewskiemu, Kami-
lowi  Węgrzyniakowi i Michałowi 
Krupie za przygotowanie wystę-
pów artystycznych.  Dziękuję  
wszystkim partnerom zaangażo-
wanym w realizację naszego tra-
dycyjnego spotkania Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej  
w Jedlińsku oraz Zakładowi Gospo-
darki Komunalnej w Jedlińsku,  
a także pracownikom Gminnego 
Centrum Kultury w Jedlińsku. 

Agnieszka Gryzek 
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OTWARCIE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W STARYCH ZAWADACH 
18 października 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie 

kompleksu boisk sportowych i miasteczka 
ruchu drogowego przy Publicznej Szkole Podstawowej  
im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach.

Uroczystości rozpoczęły się 
przecięciem wstęgi, którego 
dokonali uczniowie PSP w Sta-
rych Zawadach oraz: posłowie 
Anna Kwiecień i minister Marek 
Suski, Artur Standowicz - wice-
wojewoda mazowiecki,  Walde-
mar Trelka - starosta radomski, 
radna powiatu radomskiego 
Agnieszka Pasek, dyrektor 
delegatury Kuratorium Oświaty 
Wojciech Nalberski, wójt gminy 
Kamil Dziewierz, przewodni-
czący rady Łukasz Kurek, radni 
Robert Rędzia i Dariusz Lipiński, 
dyrektor Roman Wójcik, emery-
towana dyrektor Maria Jemiołek 
oraz przedstawiciele rodziców.

Wszyscy chętni mogli spraw-
dzić się w miasteczku ruchu 
drogowego oraz wziąć udział  
w sztafecie na nowo wybudo-
wanej bieżni boiska.

Nowy kompleks sportowy 
został poświęcony przez  
ks. Czesława Sobolewskiego - 
proboszcza parafii Lisów oraz  
ks. Tomasz Rokitę - wikariusza 
parafii Jedlińsk.

W części oficjalnej z oka-
zji przypadającego kilka dni 
temu Dnia Komisji Narodowej 
dyrektor Roman Wójcik wręczył 
pracownikom szkoły nagrody, 
natomiast uczniowie zaprezen-
towali program artystyczny.

Podczas uroczystości Meda-
lem Komisji Edukacji Narodo-

wej, za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania, został 
odznaczony wójt gminy Kamil 
Dziewierz. O nadanie medalu 
dla wójta wnioskowali Krzysz-
tof Kośla i Mirosław Górka, 
członkowie zarządu regionu 
NSZZ „Solidarność” Ziemi 
Radomskiej. Medal KEN jest 
najwyższym odznaczeniem 
resortowym nadawanym przez 
Ministra Edukacji Narodowej. 
Wyróżnienie w imieniu mini-
stra wręczył Artur Standowicz 
– wicewojewoda mazowiecki. 

W uroczystościach wzięli 
udział również: Andrzej Paw-
luczyk - sekretarz gminy, Ilona 
Starzyńska - skarbnik gminy, 
Magdalena Kolasa - dyrektor 
CUW w Jedlińsku wraz z dyrek-
torami szkół, Agnieszka Gryzek 
- dyrektor GCKiKF w Jedlińsku, 
Krzysztof Kośla i Mirosław 
Górka - członkowie zarządu 
regionu NSZZ "Solidarność" 
Ziemi Radomskiej.

W skład kompleksu wcho-
dzą: boisko do piłki nożnej, 
czterotorowa bieżnia wokół 
areny boiska, miasteczko ruchu 
drogowego oraz rekreacyjny  
ogród labirynt.

Koszt budowy kompleksu to 
niemal 2 mln zł, z czego ponad 
500 tys. zł to dofinansowa-
nie z rządowego programu  
„Sportowa Polska”. 



29

OTWARCIE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W STARYCH ZAWADACH 



30

IV Finał Szlachetnej Paczki w Jedlińsku
Ponad 30 rodzin otrzymało pomoc w 

ramach tegorocznej akcji charytatyw-
nej „Szlachetna Paczka”, organizowanej w 
gminie Jedlińsk już po raz piąty.

Magazyn „Szlachetnej Paczki” znajdował się 
w tym roku w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Ludwikowie. Liderem rejonu Jedlińsk była 
Iwona Filozof, którą wspierali wolontariusze: 
Wioleta Carli, Kamila Roguś, Justyna Podko-
wińska-Krupa, Artur Madej, a także: Anna 
Pożyczka, Maria Kurek, Katarzyna Piasek, Elż-
bieta Rędzia, Lidia Żurowska, druhowie-ochot-
nicy z OSP Ludwików, członkowie Family 
Drift Jedlińsk oraz wielu innych, a magazyn  

„Szlachetnej Paczki” znajdował się w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Ludwikowie, dzięki 
uprzejmości dyrektor Małgorzaty Sobień.

Celem akcji jest wsparcie najbardziej potrze-
bujących rodzin. W tym roku do rejonu Jedlińsk 
zostały również włączone rodziny z gmin: Stara 
Błotnica, Zakrzew, Jastrzębia oraz z Radomia. 
Wśród upominków, które otrzymywały rodziny 
były m.in. artykuły spożywcze, środki czystości, 
ubrania, meble, a nawet remonty domów. 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 – przewod-
niczący rady gminy Jedlińsk, Marcin Kozdrach 
– wójt gminy Stara Błotnica, Leszek Margas – 
wójt gminy Zakrzew, Agnieszka Pasek – radna 
powiatu radomskiego, radni gminy Jedlińsk: 
Lidia Żurowska i Robert Rędzia, Agnieszka 
Gryzek - dyrektor Centrum Kultury w Jedliń-
sku, Małgorzata Sobień – dyrektor PSP w 
Ludwikowie oraz KGW Wolska Dąbrowa oraz 
Kgw Cudawianki ZL Owadowianki i zespół  
ludowy Czerwona Korale.

IV Finał Szlachetnej Paczki w Jedlińsku
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Dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego. Europejska 
Sieć Dziedzictwa Kulinarnego – której członkiem jest Mazowsze – tworzy wizerunek 

i promuje region. Przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości, tworzy również 
płaszczyznę do współpracy dla wielu przedsiębiorstw i rolników w regionie. Ważne 
jest, by inicjatywa Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na trwałe wpisała się  
w działania promujące mazowiecką żywność.

Tradycje kulinarne określają 
miejsce – czyli warunki naturalne 
– gdzie żywność jest produko-
wana, a także sposób jej wytwa-
rzania. Równie ważne są przeka-
zywane z pokolenia na pokolenie 
przepisy i technologie przygo-
towania potraw. Propagowanie 
rzetelnej wiedzy na temat ekolo-
gicznego pożywienia, promowa-
nie turystyki kulinarnej, ochrona 
regionalnej specyfiki jest naszym 
obowiązkiem. Wartości te rozu-
miane jako dziedzictwo kulinarne  
warto i należy chronić.

Stowarzyszenie Aktywno-
ści Obywatelskiej „RADOMKA” i 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Razem dla Radomki” 
tworząc Szlak Kulinarny Doliny 
Radomki, postawiły sobie za 
zadanie zaledwie cząstkę tych 
dań, potraw, produktów ziemi 
radomskiej oraz towarzyszących 

im zwyczajów i rytuałów uchro-
nić od zapomnienia. Jednym z 
działań dotyczących upowszech-
niania wiedzy jest opracowanie i 
wydanie publikacji pt. „Pamiętam 
jak... krótka opowieść o lokalnych 
smakach”. We wrześniu 2021 
r. w Domu Kultury w Przysusze 
miała miejsce jej autorska pre-

miera. Autorką publikacji jest 
Pani dr Agnieszka-Zarychta-Wój-
cicka – pracownik Muzeum im. 
Oskara Kolberga w Przysusze. 
Publikacja dostępna jest on-line 
pod adresem http://ebook.wdo-
linieradomki.pl/pamietam-jak/ 
oraz na stronie saoradomka.
pl. Można ją również znaleźć  
w gminnych bibliotekach obszaru 
Doliny Radomki, oraz w siedzi-
bie Stowarzyszenia „Razem dla 
Radomki” w Janiszewie.

Promocji publikacji towarzy-
szyły stoiska wystawiennicze 
na których degustować można 
było produkty tradycyjne, regio-
nalne i lokalne, a wśród nich 
produkty członków Sieci Dzie-
dzictwa Kulinarnego Mazowsze. 
Jej dumnymi członkami z obszaru 
Doliny Radomki są m.in. Pasieka 
Murawscy z Woli Wacławow-
skiej – wielokrotnie nagradzani 
producenci miodów pszczelich 
odmianowych; producenci natu-
ralnie mętnych soków „Smaczek  
z Doliny Radomki” – Gospo-
darstwo Sadownicze Moniki  
i Tomasza Bankiewiczów z Komo-
rowa; Piekarnia WACYN Ewa 
Brzezińska Andrzej Karczewski  
z Wacyna –  producenci pieczywa 
z naturalnych fermentacji; Gospo-
darstwo Rolne Pysiaków – produ-
cenci produktów tradycyjnych 
i regionalnych ze Zdziechowa, 
Catering Camelot Elżbieta Bień  
z Cerekwi – właścicielka firmy 
cateringowej, Pasieka pod 
Gruszami Państwa Agnieszki 

i Stanisława Komorowskich  
z Czarnego Ługu – nagradzani 
producenci miodów odmia-
nowych, oraz Hotel Karo  
z Mleczkowa – oferujący znako-
mite jedzenie.

Wśród działań Stowarzysze-
nia Aktywności Obywatelskiej 
„RADOMKA” i Stowarzyszenia 
LGD „Razem dla Radomki” należy 
wymienić m.in. upowszechnia-
nie wiedzy poprzez prelekcje na 
temat Sieci Dziedzictwa Kuli-
narnego Mazowsze, idei sieci, 
promocja produktów tradycyj-
nych, dziedzictwa kulinarnego i 
turystyki kulinarnej. Inicjatywy 
te służą podniesieniu rozpozna-
walności produktów lokalnych, 
tradycyjnych i regionalnych i ich 
producentów. Produkt lokalny 
aktywizuje społeczność, staje 
się marką regionu, inspiruje blo-
gerów kulinarnych, przewod-
ników turystycznych, lokalne 
biura podróży, a poprzez to 
tworzy pole do aktywizacji i roz-
woju lokalnych przedsiębiorców  
i producentów.

LGD „Razem dla Radomki”

Pamiętam jak... krótka opowieść o lokalnych smakach
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V spotkanie z poezją w ŚDS w Jedlance
Jak co roku – już od 5 lat – Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance zorganizował Spotkanie z poezją 

– wierszem, fraszką i piosenką, na którym zaprezentowane zostały piękne i różnorodne aranżacje poezji 
artystów z placówek wspierających osoby z niepełnosprawnością z terenu powiatu radomskiego. Tak jak  
w roku ubiegłym, niestety nie mogliśmy się spotkać w naszej placówce i dlatego zaproponowaliśmy inną 
formę uczestnictwa w V Spotkaniu z poezją – wierszem, fraszką i piosenką, którego tegorocznym tytułem  
jest „Poezja w rękodziele artystycznym”.

Rękodzieło przeżywa swój 
renesans. Dla artystów ręko-
dzieło to szansa na połączenie 
pracy z pasją, dla innych ucieczka 
od szarości dnia codziennego 
albo pomysł na spędzenie 
czasu wolnego. Jedyny waru-
nek, to pomysłowość i zdolności 
manualne. Charakter prezen-
towanych prac był absolutnie 
niepowtarzalny. We wszyst-
kich można odnaleźć emocje  
i talent ich autorów. Jako pierwsi 
wystawę podziwiali uczestnicy 
zajęć Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Jedlance, dla 
których praca twórcza jest 
ważnym elementem integracji 
społecznej. Po prezentacji prac 
w siedzibie Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Jedlance, 
wystawę można było podziwiać 
w budynku Starostwa Powiato-
wego w Radomiu.

Na wystawie zgromadzono 
kilkadziesiąt prac wykona-
nych za pomocą wielu technik 
z wykorzystaniem różnorod-
nych środków oraz materiałów 
przez artystów ze: Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
w Jedlance, Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Pion-
kach, Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Podkońcach 

oraz Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Pionkach, Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w 
Starej Jedlance, Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Młodoci-
nie Większym, Domu Pomocy 
Społecznej w Jedlance, Domu 
Pomocy Społecznej w Krzyża-

nowicach i Domu Pomocy Spo-
łecznej w Wierzbicy. Wystawa 
obrazowała bogactwo wnętrza 
osobowości artystów, którzy 
poprzez swoją twórczość reali-
zują pasje, wyrażają emocje, 
pokazują swój świat, ale także 
często odnajdują sposób na 

komunikowanie się z otocze-
niem. Dzięki takim imprezom 
mamy możliwość promowania 
talentów artystycznych osób  
z niepełnosprawnościami.

Bartłomiej Dziekoński
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Komunikaty, informacje

Szczepionki są bez wątpienia jednym 
z najważniejszych osiągnięć współcze-
snej medycyny, a szczepienia najbar-
dziej efektywnymi działaniami profilak-
tycznymi, które chronią nas przed wie-
loma groźnymi chorobami zakaźnymi.

Profilaktyczną korzyść ze szczepienia 
odniosą zwłaszcza osoby zmagające się 
z różnego rodzaju chorobami przewle-
kłymi, które istotnie zwiększają ryzyko 
ciężkiego przebiegu COVID-19.

Szczepionka nie zapobiega  
w 100% zakażeniu, zachorowaniu na 
COVID-19, ale po jej przyjęciu prze-
biega ono zdecydowanie łagodniej  
i co najważniejsze szczepionka 
chroni przed zgonem. Szczepionki są 
badane przez najlepszych naukowców  
z całej UE. Ich dopuszczenie do użytku 
jest zależne od decyzji Europejskiej  

Agencji Leków (EMA).
EMA informuje, że do możliwych dzia-

łań niepożądanych, związanych ze sto-
sowaniem szczepionki przeciw COVID-
19, należą m.in.: ból i obrzęk w miejscu 
zastrzyku, zmęczenie, ból głowy, bóle 
mięśni i stawów, dreszcze i gorączka. 
Większość niepożądanych odczynów 
poszczepiennych ma jednak nasilenie 
łagodne do umiarkowanego i ustępuje  
w ciągu kilku dni.

Jeżeli wszyscy wokół są zaszcze-
pieni, to ryzyko zakażenia się nawet dla 
osoby, która nie wytworzy odporności, 
lub ma przeciwskazania do szczepienia  
również jest znikome.

Bilans korzyści osobistych i społecz-
nych jednoznacznie przemawia za szcze-
pieniami. Powrót do normalności oznacza: 
odejście od maseczek, swobodne spo-
tkania z rodziną i przyjaciółmi, swobodny 
dostęp do kin, teatrów, basenów, poprawę 
jakości życia nas wszystkich.

Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny 
spokój wynikający z bezpieczeństwa 
własnego i najbliższych.

Szczepienie jest jedynym racjonal-
nym wyborem, dzięki któremu możemy 
uniknąć ciężkiego przebiegu COVID-19, 
a także szybciej wrócić do normalności.

Alicja Majcher 

CZY WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ?

Od 8 listopada 2021 r. wnio-
ski o wydanie dowodu oso-
bistego będą przyjmowane 
według nowych zasad – będzie 
obowiązywał nowy wzór wnio-
sku, a osoba, która ukończyła 12 
rok życia będzie zobowiązana 
do złożenia odcisków palców 
oraz własnoręcznego czytel-
nego podpisu. W wyjątkowych 
przypadkach podyktowanych 

względami medycznymi, urzęd-
nik będzie mógł zwolnić z obo-
wiązku złożenia podpisu lub 
odcisków palców. Czynność 
odbioru nowego dowodu rów-
nież będzie wymagała osobi-
stego stawiennictwa w urzę-
dzie. Przy odbiorze dowodu 
nastąpi weryfikacja odcisków 
palców zawartych w warstwie 
elektronicznej dowodu.

Ważne!
• Jeśli Twój dowód osobisty 

jest nadal ważny – nie musisz go 
wymieniać.

• Złożenie wniosku o dowód 
osobisty (pobranie odcisków 
palców) oraz odbiór dokumentu 
(potwierdzenie tożsamości) 
wymaga wizyty w urzędzie.

• Jeśli Twoje dziecko nie ukoń-
czyło 12 lat, wniosek o wydanie 

dowodu osobistego dla dziecka 
możesz złożyć elektronicznie 
(obywatel.gov.pl).

Nowy dowód osobisty 
posiada wszystkie dotychcza-
sowe funkcje dowodu osobi-
stego – potwierdza tożsamość  
i obywatelstwo oraz uprawnia 
do przekraczania granic niektó-
rych państw.

Nowe dowody od 8 listopada

UWAGA!!! DOTYCHCZAS WYDANE DOWODY OSOBISTE ZACHOWUJĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ 
ZGODNIE Z DATĄ WAŻNOŚCI W NICH ZAMIESZCZONĄ. 
NIE BĘDZIE KONIECZNOŚCI WYMIENIAĆ ICH NA NOWE!
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Dotacja na odbiór azbestu

Bezpłatne szkolenie dla rolników

W 2021 roku Gmina Jedlińsk odebrała i unieszkodliwiła wyroby azbestowe w ilości ponad 138 ton

Możliwe to było dzięki otrzy-
manemu dofinansowaniu z 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska Gospo-
darki Wodnej w Warszawie na 
realizację zadania pod nazwą 
„Odbiór, transport i unieszkodli-
wienie wyrobów zawierających 
azbest z nieruchomości położo-
nych na terenie gminy Jedlińsk”. 
Uchwałą Zarządu Funduszu nr 
665/2021, z dnia 19 lipca 2021 
roku w ramach Programu priory-
tetowego „Ogólnopolskiego pro-
gramu finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest”, 
zatwierdzonego uchwałą 
Rady Nadzorczej Funduszu nr 
67/2021 z dnia 26 marca 2021 
roku Gmina Jedlińsk otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 30 
000,00 zł.

Podobnie jak w ubiegłych 
latach, Gmina Jedlińsk czynnie 
uczestniczy w pomocy miesz-
kańcom w realizacji programu 
odbioru azbestu.

Umowa została podpisana 
w Warszawie przez prezesa 
zarządu Marka Ryszkę oraz 
wójta gminy Kamila Dziewie-
rza, przy kontrasygnacie skarb-
nik gminy Ilony Starzyńskiej. 
Dofinansowanie stanowi 60% 
kosztu odbioru, transportu i 
unieszkodliwiania wyrobów 
azbestowych zgłoszonych do 
odbioru przez właścicieli nieru-
chomości położonych na terenie 
gminy Jedlińsk.

15 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku od-
było się szkolenie dla producentów rolnych.

Podczas spotkania omówiono 
tematy:

- Rolniczego Handlu Deta-
licznego (RHD) - który polega 
na możliwości prowadzenia 
produkcji i sprzedaży żywności 
z gospodarstw, pomija pośred-
ników i promuje metodę „Od 
pola do stołu”. Wykład popro-
wadzili pracownicy Centrum 
Doradztwa Rolniczego. Nabór 
wniosków do ARiMR trwa  
do 29 grudnia 2021 r.

- Bezpieczeństwa w gospo-
darstwach rolnym w szcze-
gólności podczas użytkowa-
nia maszyn i urządzeń, pracy 
na wysokościach, czy obsługi 
zwierząt. Wykład poprowa-
dzili pracownicy Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Spo-
łecznego na czele z kierownik  

KRUS-u  Moniką Pachniewską.
Na koniec wykład poprowa-

dził rolnik z miejscowości Zdzie-
chów w gminie Zakrzew - Kamil 
Pysiak, który omówił temat 
jak zaoszczędzić na nawoże-
niu nawozem mineralnym oraz 
opryskach w systemie „pre-
cyzyjne rolnictwo”. Przedsta-
wił również tematykę zabie-
gów agrotechnicznych i siewu 
metodą bez orkową.

Podczas przerwy poczęstu-
nek przygotowało Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Ludwikowa. 
Panie nie tylko przygotowały 
pyszne potrawy takie jak: 
porka ze skraweczkami, racu-
chy czy chleb ze smalcem, ale 
również upiększały spotkanie  
prezentując stroje ludowe.
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Obowiązek składania deklaracji o używanych 
i posiadanych urządzeniach grzewczych!

CEEB – czym jest?
CEEB to Centralna Ewidencja 

Emisyjności Budynków usta-
nowiona ustawą z dnia 28 
października 2020 r. o zmianie 
ustawy o wspieraniu termo-
modernizacji i remontów oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U 
z 2020, poz. 2127, ze zm.). Pro-
wadzi ją Główny Urząd Nadzoru 

Budowlanego (GUNB). Zbieranie 
i ewidencjonowanie informacji 
dotyczących źródeł ogrzewania 
budynków ma pomóc w wymia-
nie pieców i walce ze smogiem. 
W bazie znajdą się docelowo 
wszystkie budynki, które posia-
dają źródło ciepła o mocy nie-
przekraczającej 1 MW.

Kto powinien złożyć  

deklarację?
Informację o używanych 

i posiadanych urządzeniach 
grzewczych powinien przekazać 
każdy właściciel budynku miesz-
kalnego lub niemieszkalnego. W 
przypadku budynków wieloro-
dzinnych obowiązek ten powi-
nien wypełnić zarządca zbiorczo 
dla części lub całego budynku

CEEB – od kiedy?
CEEB rusza od 1 lipca 2021 

roku. Od tej daty trzeba już zło-

żyć deklarację dotyczącą źródeł 
ciepłai spalania paliw.

Do kiedy mamy czas złoże-
nia deklaracji?

Każdy właściciel lub zarządca 
budynku ma obowiązek złożenia 
deklaracji w wersji elektronicz-
nej lub papierowej w ciągu 12 
miesięcy od uruchomienia bazy, 
czyli od 1 lipca 2021 roku do 
30 czerwca 2022 roku w przy-
padku istniejących urządzeń 
grzewczych.

Od 1 lipca 2021 roku nowy obowiązek  dla  właścicieli i  
zarządców  budynku mieszkalnych  niemieszkalnych.  
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlińsk 
od 01.01.2022 do 31.12.2022.    

Informujemy mieszkańców gminy Jedlińsk 
o możliwości zaadoptowania psa ze schroniska 

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

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

internetowej: www.jedlinsk.pl/adopcja

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

wysterylizowania/wykastrowania swoich pupili, 
korzystając z dofinansowania 

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

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerami telefonów: 

48 32 13 098 lub 605 656 727.
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Z życia szkół
PSP w Bierwcach

Uroczystości 
i wydarzenia szkolne
Tegorocznemu rozpoczęciu 

roku szkolnego towarzyszył wielki 
optymizm i nadzieja, że spędzimy 
go w całości w naszym budynku i 
nie będziemy musieli przechodzić 
na zdalne nauczanie.

Narodowe Czytanie zajmuje 
ważne miejsce w szkole. W tym 
roku uczniowie klas starszych 
odczytywali fragmenty „Moralno-
ści pani Dulskiej”, a przedszkolaki 
i uczniowie klas młodszych obej-
rzeli i wysłuchali inscenizacji frag-
mentu dzieła.

Narodowy Dzień Sportu to ogól-
nopolska akcja społeczna popu-
laryzująca sport i zdrowie. Tego 
święta nie mogło zabraknąć w 
naszym kalendarzu, obchodzili-
śmy go we wrześniu.

Dzień Kropki, to dzień, który ma 
zwrócić uwagę, jak wiele talentów 
mają nasi uczniowie. Z racji tego czas 
ten obchodzony był z nastawieniem 
na rozwój ich kreatywności.

We wrześniu świętowaliśmy 
Ogólnopolski Dzień Przedszko-
laka, który przebiegł w duchu 
sportowej rywalizacji. Na igrzy-
skach sportowych nie zabrakło 
dyrektor szkoły Agnieszki Szy-
mańskiej, która z dumą i zadowo-
leniem obserwowała wyczyny naj-
młodszych podopiecznych.

Dzień Chłopaka to kolejna 
uroczystość, o której nigdy nie 
zapominamy. Życzeniom i nie-
spodziankom towarzyszyło ogło-
szenie wyników w plebiscycie na 
„Najsympatyczniejszego Chłopca 
Szkoły”.

Jak co roku wybory do zarządu 
samorządu uczniowskiego zorgani-
zowano we współpracy z Centrum 
Edukacji Obywatelskiej. Do władz 
samorządu dostali się uczniowie 
z klasy VIII: Emilia Dziewiór, Piotr 
Górecki i Amelia Warylak.

W październiku uczniowie 
uczestniczyli w Światowym Dniu 
Tabliczki Mnożenia. Młodsi wycho-
wankowie kolorowali matema-
tyczne malowanki, a starsi roz-
wiązywali łamigłówki. W klasach 
starszych został przeprowadzony 
egzamin z tabliczki mnożenia, 
który pokazał, że dzieci doskonale 
radzą sobie z tym zagadnieniem.

Dzień Edukacji Narodowej to 
święto szczególne. Mimo trud-
nego czasu, społeczność uczniow-
ska chciała podziękować nauczy-
cielom, że codzienną pracą starają 
się zachęcać ich do działania. Po 
wystąpieniu uczniów głos zabrała 
dyrektor Agnieszka Szymańska, 
dziękując nauczycielom i pracow-
nikom szkoły za pracę, zaangażo-
wanie i codzienny trud. Życzenia 

złożyli również przedstawiciele 
Rady Rodziców: Katarzyna Bole-
sta oraz Joanna Albinowska.

Podczas uroczystości upamięt-
niającej postać św. Jana Pawła 
II przypomnieliśmy najważniej-
sze wydarzenia z życia Papieża. 
Występ został dopełniony pio-
senkami oraz scenkami z życia 
młodego Karola, uczestnicy spo-
tkania zaśpiewali „Barkę”, wiwa-
tując przygotowanymi flagami. 
Uroczystość została urozmaicona 
degustacją kremówek papieskich, 
które przygotowały dzieci wraz w 
wychowawcami i rodzicami.

Na cześć Narodowego Święta 
Niepodległości odbyła się uroczy-
sta akademia „Ojcowie Niepodle-
głości”. Młodzi aktorzy wcielający 
się w postacie Romana Dmow-
skiego, Józefa Piłsudskiego oraz 
Ignacego Jana Paderewskiego 
przybliżyli nam tło historyczne. 
Poza przedstawieniem ucznio-
wie o godz. 11:11 odśpiewali 4 
zwrotki Hymnu Polski w ramach 
ogólnopolskiej akcji MEiN „Do 
hymnu”. W tym roku przypadł nam 
wielki zaszczyt zaprezentowania 
inscenizacji z okazji Gminnych 
obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości. Słowa aktorów 
przypominające fakty z historii, 
wzruszający śpiew i przepiękny, 
wymowny taniec przypomniały 
wszystkim zebranym o tych 
trudnych i ważnych dla każdego 
Polaka czasach.

W Międzynarodowy Dzień 
Postaci z Bajek społeczność 
szkolna wzięła udział w bajkowym 
spotkaniu, podczas którego każdy 
zaprezentował swoją postać. 
Wspólnie wyruszyliśmy w podróż 
do świata wartości i dziecięcej 
wyobraźni. Zabawom i radości nie 
było końca.

Podczas Dnia Zdrowego Śnia-
dania przedszkolaki i uczniowie 
przypomnieli sobie, jak ważną rolę 
pełni śniadanie w codziennej die-
cie oraz co powinno ono zawierać, 
żeby było wartościowe. To była 
doskonała okazja, by zadbać o 
prawidłowe nawyki żywieniowe 
– zaczynając dzień od pełnowar-
tościowego posiłku, który każde 
dziecko zrobiło samo.

Ślubowanie klasy pierwszej od 
zawsze wzbudza wiele emocji. W 
obecności dyrektor szkoły, wycho-
wawcy i rodziców pierwszoklasiści 
ślubowali być dobrymi uczniami i 
godnie reprezentować szkołę. Po 
ślubowaniu uroczystego pasowa-
nia na ucznia Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sien-
kiewicza w Bierwcach dokonała 
dyrektor Agnieszka Szymańska.

Działające w szkole koło wolon-

tariatu dba o organizowanie zbió-
rek, za nami m.in. zbiórka karmy 
i wyposażenia dla zwierząt ze 
schroniska w Urbanowie oraz 
„Paczka dla Rodaka i Bohatera  
na Kresach”.

„Bierwce – nasza mała ojczy-
zna” – pod takim hasłem odbyło 
się w szkole spotkanie środowi-
skowe. Inicjatorkami wydarzenia 
były dyrektor szkoły Agnieszka 
Szymańska i Bożena Zbrożyna – 
pasjonatka regionalizmu. W trak-
cie wydarzenia uczniowie tańcem, 
słowem i śpiewem ukazali tra-
dycję, historię i piękno przyrody 
Bierwiec. Spotkanie uświetnił 
występ Biesiady Bierwieckiej. 
Uczestnicy mieli okazję obejrzeć 
nową wystawę („Bierwce wczoraj 
i dziś...”) w szkolnym „Muzeum pod 
strzechą”. Zwieńczeniem uczty 
duchowej była uczta regionalna, 
podczas której uczestnicy mogli 
spróbować pazibrody czy porki.

25 listopada 2021 r. pluszowe 
misie opanowały całą naszą 
szkołę. Były duże, małe, kolorowe, 
puchate i mięciutkie. „Przybyły” 
ze swoimi małymi właścicielami, 
aby bawić się, świętować i uczyć. 
Przedszkolaki oraz uczniowie kl. 
I–III, uczestniczyli w obchodach 
Światowego Dnia Pluszowego 
Misia. Mimo coraz nowocześniej-
szych i coraz atrakcyjniejszych 
zabawek, moda na misie nie prze-
mija. Tego dnia każde dziecko 
przyszło ze swoim małym lub 
dużym przyjacielem – Misiem.

Działania projektowe
Rozpoczęliśmy w naszej szkole 

akcję pod hasłem „Odblaskowa 
szkoła”. Obejmie ona szereg dzia-
łań, których celem jest zwiększe-
nie uczniowskiej świadomości w 
zakresie bezpieczeństwa na dro-
dze.

„Z darami natury świat nie jest 
ponury” – to tytuł projektu edu-
kacyjnego, który jest realizowany 
w naszej szkole w bieżącym 
roku. Jego celem jest kształto-

wanie postaw proekologicznych, 
pobudzenie kreatywności dzieci i 
nauczycieli oraz zapoznanie z ideą 
„zero waste”. Z kolei w ramach 
Światowego Dnia Zwierząt przed-
szkolaki uczyły się, że należy dbać 
o każde żywe istnienie. Nato-
miast, realizując projekt „Mały Miś 
w świecie wielkiej literatury” sku-
piliśmy się wokół tematyki Święta 
Niepodległości.

„Dzieci uczą rodziców” to ogól-
nopolska akcja edukacyjna, której 
adresatami są przedszkola i klasy 
I–III szkół podstawowych. Na pro-
jekt składają się comiesięczne 
lekcje podejmujące tematykę 
bezpieczeństwa, ekologii, kultury 
i historii.

„CodeWeek”, czyli Europejski 
Tydzień Kodowania wypełniony 
był w przedszkolu kodowaniem na 
dywanie z wykorzystaniem maty i 
planszy oraz monitora interaktyw-
nego, który umożliwił wykonanie 
ciekawych zadań oraz obejrzenie 
filmu o programowaniu. Z kolei 
na zajęciach z informatyki w kla-
sach starszych uczniowie z wyko-
rzystaniem stworzonego przez 
siebie kodu-szyfru zakodowali 
imię, nazwisko i dowolny wyraz. 
Zakodowane dane wniosły wiele 
uśmiechu i radości.

„BohaterON – włącz historię!” to 
ogólnopolska kampania mająca na 
celu upamiętnienie uczestników 
Powstania Warszawskiego oraz 
promocję historii Polski XX wieku. 
Nasza szkoła, po raz kolejny, włą-
czyła się w te działania. Ucznio-
wie klasy IV i V stworzyli album 
z życzeniami do powstańców. 
Dzięki zajęciom uczniowie zdo-
byli wiedzę na temat poświęcenia 
poprzednich pokoleń dla naszej 
Ojczyzny oraz mogli podziękować 
powstańcom za ich trud.

Tydzień kreatywności i samo-
oceny to kolejny projekt zreali-
zowany w bierwieckich murach. 
Uczniowie mieli do wykonania 
zadania związane z kreatywno-
ścią, współpracą, samooceną i 
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Międzynarodowy
Dzień Kropki
Dlaczego ustanowiono taki dzień 

i jakie towarzyszy mu przesłanie? 
Jest to święto kreatywności, któ-
rego inspiracją stała się książka 
Petera H. Reynoldsa pt. „Kropka”. 
i jej bohaterka Vashti, uwierzyła 
w swoje umiejętności. Wspólne 
celebrowanie święta rozpoczęli-
śmy od obejrzenia krótkiej bajki 
o małej Vashti. Tego dnia ubrania 
przedszkolaków zostały wzboga-
cone akcentem kropek. Po projek-
cji filmu rozpoczęły się zabawy, 
tańce, wykonaliśmy też piękne  
prace plastyczne.

Poprzez popularyzowanie takich 
przykładów, jak historia Vashti 
torujemy drogę kolejnym uczniom - 
pomagamy im dostrzec, jak wielka 
siła tkwi w nich samych oraz jak 
wiele mogą czerpać od swoich kole-
gów i koleżanek.

Dzień Edukacji Narodowej
Bo w szkole nie ma osób nie-

ważnych, w szkole wszyscy są 
ważni: od pani dyrektor, przez 
grono nauczycieli, panią sekre-
tarkę, do pracowników obsługi, 
którzy dbają o obiekt, otwierają  
i zamykają budynek.

W ważnych chwilach zawsze 
naszym hasłem są myśli św. Jana 
Pawła II – patrona naszej szkoły. 
Niech wpłyną one na kształtowanie 
naszych postaw – zarówno nauczy-
cielskich, jak i uczniowskich.

Podczas jednej ze swoich homilii 
św. Jan Paweł II apelował do nauczy-
cieli: „Podjęliście się wielkiego 
zadania przekazywania wiedzy i 

wychowania powierzonych wam 
dzieci i młodzieży. Stoicie przed 
trudnym i poważnym wezwaniem. 
Młodzi was potrzebują. Oni poszu-
kują wzorców, które byłyby dla nich 
punktem odniesienia. Oczekują 
odpowiedzi na wiele zasadniczych 
pytań, jakie nurtują ich umysły i 
serca, a nade wszystko domagają 
się od was przykładu życia. Trzeba, 
abyście byli dla nich przyjaciółmi, 
wiernymi towarzyszami i sprzymie-
rzeńcami.”  Staramy się. I przy okazji 
świętowania Dnia Edukacji Narodo-
wej podkreślili to nasi uczniowie.

Akademię przygotował Samo-
rząd Uczniowski, którego opieku-
nem jest mgr Przemysław Łyżwa. 
Uczniowie przekazali wszystkim 
pracownikom szkoły serdeczne 
życzenia w formie utworów poetyc-
kich i muzycznych. Nie zabrakło też 
humorystycznych scenek z życia 
zawodowego nauczycieli. Gromkimi 
brawami przyjęte zostały piosenki 
wykonane przez uczennice klasy 
IV – Kaję Walczak i klasy VI – Oliwię 
Pośnik, którym akompaniował Prze-
mysław Łyżwa.

„Nie lękajcie się!”
XXI Dzień Papieski
Dzień Patrona św. Jana Pawła II to 

jedno z najważniejszych wydarzeń 
w szkolnym kalendarzu Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Ludwiko-
wie. W obchody Dnia Papieskiego, 
zgodnie z Programem wycho-
wawczo-profilaktycznym i Planem 
pracy szkoły, angażują się wszyscy 
członkowie naszej społeczności. To 
ogromny zaszczyt, ale też ogromna 
odpowiedzialność, by sprostać obo-

wiązkom, jakie na nas spoczywają 
– św. Jan Paweł II to niedościgniony 
wzór, autorytet dla wielu pokoleń 
Polaków.

Na obchody Dnia Patrona skła-
dają się zajęcia utrwalające wie-
dzę o życiu i pontyfikacie św. 
Jana Pawła II, konkursy klasowe 
(klasy starsze), zajęcia plastyczne 
i muzyczne (klasy młodsze). Piękne 
prace naszych uczniów ozdobiły, 
m.in. hol na parterze szkoły i świe-
tlicę.

Kulminacyjnym punktem obcho-
dów XXI Dnia Papieskiego była 
akademia poświęcona Ojcu Świę-
temu. Występ uczniów klas: VI, V, III 
i dzieci z OP „Żuczki” (pod opieką I. 
Walczak, I. Murawskiej i P. Łyżwy) z 
pewnością na długo pozostanie w 
naszej pamięci!

Mamy nadzieję, że św. Jan Paweł 
II patrzył na nas z Domu Ojca i, z 
właściwą Mu dobrocią, powtarzał: 
„Nie lękajcie się...”.

„Smyczkowanie na śniada-

nie”, czyli „Witaj, Europo!”
W niezwykłą muzyczną podróż 

zabrał uczniów naszej szkoły duet 
smyczkowy „Smyczkowanie na 
śniadanie”. Panowie K. Orzechowski 
(wiolonczela, śpiew) oraz W. Marci-
nowski (skrzypce, altówka) zapre-
zentowali szereg znanych utwo-
rów muzyki klasycznej z różnych 
państw Unii Europejskiej. Publicz-
ność wysłuchała fragmentów 
„Poloneza g-moll” Fryderyka Cho-
pina, utworu „Dla Elizy” Ludwiga 
van Beethovena, „Czardasza” Vit-
torio Montiego, który pamiętamy, 
m.in. z brawurowego wykonania 
skrzypka Dawida Garreta na kon-
cercie w Mediolanie oraz melodii 
irlandzkich inspirowanych muzyką 
celtycką. Na zakończenie koncertu 
usłyszeliśmy utwory bliskie sercu 
naszego Patrona – „Barkę” i „Święty 
uśmiechnięty”.

Uczniowie utrwalili swoją wie-
dzę o instrumentach smyczkowych, 
rozwiązywali muzyczne zagadki, a 
nawet próbowali swoich sił w trud-

wzmacnianiem własnych warto-
ści. Jednym z działań było stwo-
rzenie skrzydeł indywidualno-
ści, różnorodności i współpracy. 
Efekt pracy zaskoczył pozytywnie 
wszystkich uczestników działań.

Z kolei w ramach projektu 
„Szkoła odpowiedzialna cyfrowa” 
odbył się tydzień dbania o relacje. 
Czas ten wypełniony był licznymi 
działaniami mającymi na celu 
wspólne, efektywne i twórcze 
spędzenie czasu.

Już drugi rok realizowany jest 
w naszej szkole innowacyjny pro-
gram edukacji regionalnej „Spo-
tkajmy się w muzeum”. Zajęcia 
obfitują w twórczą pracę uczniów 
w różnych dziedzinach.

Nasza szkoła wzięła udział 
w ogólnopolskiej akcji „Murem 
za polskim mundurem”, która 
polegała na zrobieniu kartek  
z życzeniami dla osób broniących  
naszej granicy.

Wycieczki
Najmłodsze dzieci uczestni-

czyły w wyjeździe do Centrum 
Zabaw Hula-Park. Wycieczka 
zapewniła pełną niezapomnia-
nych wrażeń przygodę, był to 
sposób na radosne spożytkowa-
nie nadmiaru energii oraz rozwój 
umiejętności psychomotorycz-
nych.

Uczniowie klas I–III odwiedzili 
Muzeum im. Jacka Malczew-

skiego w Radomiu, gdzie obejrzeli 
wystawę autentycznych masek 
afrykańskich oraz uczestniczyli 
w warsztatach ich tworzenia. 
Następnie pojechali do Muzeum 
Wsi Radomskiej, by wziąć udział 
w warsztatach „Od ziarenka do 
bochenka”. Ostatnim punktem 
była wizyta w stadninie „Carino” 
w Gulinie. Dzieci karmiły konie, 
jeździły na nich oraz uczestni-
czyły w przejażdżce bryczką.

Z kolei uczniowie klas star-
szych wzięli udział w dwudnio-
wej wycieczce. Odwiedzili Opa-
tów, zamek Krzyżtopór, San-
domierz. Na koniec odbyli rejs 
 statkiem po Wiśle.

W ramach obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Muzyki uczniowie 
uczestniczyli w koncercie orkie-
stry akordeonowej Arturo&Humi 
Acvordion Orchestra. Zespół 

zabrał uczestników w podróż 
muzyczną, prezentując utwory z 
różnych regionów świata. Był też 
czas na zapoznanie się z instru-
mentami, konkursy z nagrodami 
oraz wspólne zdjęcia.

Dzięki współpracy firmy RAD-
MOT z dyrektor szkoły Agnieszką 
Szymańską uczniowie klasy VIII 
wybrali się do przedsiębiorstwa, 
aby zapoznać się ze specyfiką 
pracy w zakładzie. Wyjazd ten 
był okazją do poszerzenia wiedzy 
przed podjęciem decyzji o wybo-
rze szkoły ponadpodstawowej.

W XXV Gminnym Konkursie 
Poezji Patriotycznej tradycyjnie już 
nasi uczniowie spisują się wyśmie-
nicie. Oto osoby nagrodzone  
i wyróżnione: Michalina Soból  
i Tobiasz Wójcik – 2. miejsce; Nata-
lia Jurek, Mateusz Król, Amelia Mar-
szałkiewicz, Julian Wójcik i Natalia 

Wójcik zdobyli wyróżnienie.
Pragniemy także pochwalić się 

doskonałym osiągnięciem uczen-
nicy klasy VII Natalii Jurek. Jako 
jedyna osoba z naszej szkoły 
awansowała do etapu rejono-
wego Kuratoryjnego Konkursu z 
języka polskiego. Szczerze gra-
tulujemy Natalii i jej rodzicom i 
z niecierpliwością oczekujemy  
na kolejny etap.

Na koniec chcemy podzielić 
się fantastycznymi nowinami. 
Nasza szkoła została zakwali-
fikowana do projektu „Szkoła  
z klasą”. Jest to kompleksowy pro-
gram rozwoju, którego głównymi 
celami są wspieranie nauczycieli 
i dyrektorów w profesjonalizacji 
ich pracy, docenianie i promocja 
wyjątkowych działań szkół.

Portal „Ranking Szkół” opu-
blikował informacje, że nasza 
szkoła zajmuje I miejsce  
w gminie, IV miejsce w powiecie  
i XXXIII miejsce w województwie 
mazowieckim. Podsumowanie to 
ogłoszono na podstawie wyni-
ków egzaminu, miejsc zajętych w 
konkursach, udziału w projektach 
i dodatkowych działaniach edu-
kacyjnych. Jest to nasz ogromny 
sukces i obiecujemy, że zrobimy 
wszystko, by tę dobrą passę  
podtrzymać.

Agnieszka Szymańska
Monika Skwirowska

PSP w Ludwikowie
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Do szkoły wracamy…
Po wakacyjnym odpoczynku 

dzieci zobaczyły wychowawców, 
szkołę oraz wspominały przeżyte 
przygody. Ten dzień rozpoczęli-
śmy od mszy świętej w kaplicy, w 
Jedlance, w intencji dzieci i nauczy-
cieli. Sprawował ją ks. T. Rokita. 
W szkole odbyła się inauguracja 
roku szkolnego 2021/2022. Na 
uroczystym rozpoczęciu ucznio-
wie i rodzice przywitali bukietem 
kwiatów nowego dyrektora szkoły 
Radosława Kotowicza, który w 
pierwszych słowach powitał całą 
społeczność szkolną. Szczególnie 
ciepło zwrócił się do najmłodszych 
uczniów klas pierwszych, którzy 
dopiero zaczynają swoją przygodę 
ze zdobywaniem wiadomości i 
umiejętności. Uroczystość zaszczy-
cił swoją obecnością Wójt Gminy 
Jedlińsk Kamil Dziewierz, który 
życzył nowemu gospodarzowi 
sukcesów w kierowaniu szkołą, 
zadowolenia z osiągnięć uczniów 
i owocnej współpracy ze społecz-
nością lokalną. Podczas akademii, 
nauczycielka historii A. Lipiec, przy-
pomniała zebranym o najtragicz-
niejszym konflikcie XX wieku oraz 
zapaliliśmy symboliczny znicz pod 
Głazami Pamięci.

Narodowe Czytanie 2021

Tegoroczna odsłona „Narodo-
wego Czytania” stała się kolejną 
okazją do propagowania wśród 
uczniów kultury żywego słowa oraz 
pięknej polskiej literatury. Wycho-
dząc naprzeciw inicjatywie Pary 
Prezydenckiej, z uwzględnieniem 
reżimu sanitarnego, czytaliśmy 
fragmenty „Moralności pani Dul-
skiej” w klasach IV– VIII w ramach 
lekcji języka polskiego. W postacie 
Meli i Hesi doskonale wcieliły się 
uczennice klasy VI – T. Chojnacka i 
M. Rdzanek, które świetnie oddały 
charakter bohaterek. Uczniowie 
uświadomili sobie, że utwór poru-
sza problemy aktualne we współ-
czesnym świecie. Akcję koordyno-
wała A. Paszkiewicz.

Zakropkowani
15 września obchodziliśmy Inter-

national Dot Day, czyli Międzynaro-
dowy Dzień Kropki. Jest to święto 
kreatywności, rozwijania talentów, 
wiary we własne możliwości. W 
tym dniu na szkolnych korytarzach, 
ubraniach oraz twarzach dzieci 
zagościły kolorowe kropki. Dzieci 
tworzyły kropkowe drzewa, które 
były symbolem posiadanych talen-
tów. Zorganizowanych zostało 
również wiele działań mających 
na celu wzbudzenie wiary wycho-
wanków we własne możliwości. Na 

twórczych artystów czekały liczne 
atrakcje. Aktywności zaplanowała 
E. Wolak.

Myślę, więc nie śmiecę
Tradycyjnie nasza szkoła przystą-

piła do akcji „Sprzątnie Świata – Pol-
ska”, która od 28 lat promuje działa-
nia na rzecz środowiska. Akcji towa-
rzyszyły aktywności o charakterze 
proekologicznym – warsztaty „Grunt 
to nie śmiecić!”, których celem była 
edukacja odpadowa i inicjowanie 
działań prowadzących do zmniej-
szenia ilości odpadów.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach 
„Nie śmiecimy, nie brudzimy – o 
przyrodę się troszczymy”, zwraca-
jących uwagę na pozostawianie 

w czystości miejsc wypoczynku  
i kształtujących nawyk nieśmiece-
nia. Odbyły się tematyczne lekcje 
wychowawcze.

Ruszyliśmy również porząd-
kować otoczenie. Cieszy fakt, że 
śmieci w Jedlance jakby mniej. Akcję 
przeprowadziła M. Kosno.

Dzień Przedszkolaka
To dzień ważny dla przedszko-

laków w Polsce. Święto to zostało 
wprowadzone, by podkreślić wagę 
edukacji przedszkolnej w roz-
woju dzieci. Przedszkolaki PSP  
w Jedlance również przyłączyły 
się do obchodów. Wszystkie dzieci 
zostały zaproszone do licznych 
zabaw muzyczno-ruchowych oraz 

PSP w Jedlance

nej sztuce dyrygowania.
Ten poranek z „lekkostrawnym 

repertuarem klasycznym” zapa-
miętamy na długo.

Uroczyście ślubujemy!
4 listopada 2021 r. o godzinie 

10:00 rozpoczęła się uroczystość 
ślubowania uczniów klasy I. Przy-
byłych na akademię rodziców, 
uczniów klas II–III, dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych oraz boha-
terów dzisiejszej uroczystości 
wraz z wychowawczynią Hanną 
Barcikowską serdecznie powi-
tała dyrektor Małgorzata Sobień. 
Dyrektor szkoły życzyła dzieciom 
sukcesów, wyraziła nadzieję, że w 
naszej szkole ich talenty w pełni 
rozkwitną.

Pierwszaki ślubowały na sztan-
dar szkoły, a następnie zostały 
pasowane na uczniów. W imieniu 
społeczności uczniowskiej gratu-
lacje i życzenia złożyła pierwsza-
kom uczennica klasy VIII Karolina 
Michałowska.

Po części oficjalnej uczniowie 
klasy I zaprezentowali piękny pro-

gram artystyczny.
Na zakończenie głos zabrali: 

przedstawicielka rodziców 
uczniów Ewelina Stępień oraz 
Łukasz Kurek Przewodniczący 
Rady Gminy Jedlińsk i rodzic 
uczennicy klasy I.

Pierwszaki otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy, książki oraz słod-
kości ufundowane przez rodziców.

Narodowe Święto 
Niepodległości
Naród, który traci pamięć, prze-

staje być narodem... – słowa Józefa 
Piłsudskiego były motywem prze-
wodnim obchodów 103. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości w naszej szkole.

Pomimo obowiązującego reżimu 
sanitarnego, społeczność szkolna 
godnie uczciła Narodowe Święto 
Niepodległości. Korytarze oraz 
sale lekcyjne zostały ozdobione 
pracami w biało-czerwonych bar-
wach. Punktualnie o godzinie 
11:11, zgodnie z regulaminem akcji 
„Szkoła do hymnu”, zgromadzeni 
w sali gimnastycznej uczniowie, 

nauczycieli i pracownicy odśpie-
wali 4 zwrotki hymnu państwo-
wego. Następnie zaprezentowany 
został krótki montaż słowno-mu-
zyczny z udziałem dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych, chóru klasy 
III oraz uczniów klas VII i VIII. Na 
zakończenie uroczystości wiersze 
patriotyczne wygłosili laureaci XXV 
Gminnego Konkursu Poezji.

Wizyta w RADMOT
W ramach przygotowania 

uczniów do świadomego planowa-
nia kariery, podejmowania decy-
zji edukacyjnych i zawodowych, 
uwzględniających znajomość wła-
snych zasobów uczniowie klasy VIII 
pod opieką wychowawczyni oraz 
pedagoga zwiedzili przedsiębior-
stwo „RADMOT” w Woli Gutowskiej. 
Uczniowie zapoznali się z nowo-
czesnymi technologiami toczenia i 
frezowania CNC, strukturą zakładu, 
organizacją produkcji, uaktualnili 
informacje na temat rynku pracy.

Nagrody, nagrody, nagrody…
Zarząd Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie i Kapi-
tuła konkursu „EkoSzkoła – edycja 
IV” nagrodzili uczniów naszej 
szkoły.

Laureatami tegorocznego kon-
kursu są: 

• Karolina Michałowska, kl. VIII, 
I miejsce – kategoria II „Fotografie 
uczniów szkół podstawowych z 
klas IV–VIII”;

• Natalia Kurek, kl. I, II miejsce 
– kategoria I „Prace plastyczne 
uczniów szkół podstawowych z 
klas I–III”;

• Oliwia Pośnik, kl. VI, III miejsce 
– kategoria II „Fotografie uczniów 

szkół podstawowych z klas IV–VIII”.
Jednocześnie Zarząd WFOŚiGW 

w Warszawie podjął decyzję o przy-
znaniu naszej szkole „EkoBonu”  
o wartości 5.000 złotych za 
dotychczasową działalność na 
rzecz ochrony środowiska i kształ-
towania postaw proekologicznych.

Dyrektor szkoły oraz laureaci 
zostali zaproszeni na uroczy-
stą galę wręczenia nagród, która 
odbyła się 30 listopada 2021 r.  
w Teatrze Polskim w Warszawie.

Akcja charytatywna
Mikołajki, too fantastyczna oka-

zja, żeby poczuć radość z bycia 
potrzebnymi. Postanowiliśmy 
podzielić się z innymi i cieszyć z 
obdarowywania bliźniego.

Nasza szkoła organizuje akcję 
„Potęga empatii”. Zbieramy się 
wszyscy na mikołajkowy prezent 
dla podopiecznych Domu Pomocy 
Społecznej w Jedlance.

Poprzez apel do rodziców i 
uczniów zachęcamy do udziału 
poprzez dostarczenie do wycho-
wawcy klasy lub któregokolwiek 
z pracowników szkoły artykułów 
typu: słodycze, napoje w kartoni-
kach lub małych butelkach, her-
bata, kosmetyki, ciepłe skarpetki 
(lub inne artykuły wg własnych 
pomysłów).

Chcemy zadbać razem o ludzi, 
w których życiu niewiele jest 
radości. Niech i do nich zawita 
Mikołaj.

Naszym patronem jest Jan 
Paweł II. Przyświecają nam zatem 
słowa naszego Wielkiego Świę-
tego: „Człowiek jest wielki (…) 
przez to, czym dzieli się z innymi”.

Beata Nowak
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konkursów. Zabawy chustą anima-
cyjną oraz improwizacje taneczne 
sprawiły dzieciom wiele radości. 
Cały dzień przebiegał w przyjaznej 
atmosferze.

Mnożymy, dzielimy
1 października pod opieką B. 

Michalskiej przystąpiliśmy do akcji 
Światowego Dnia Tabliczki Mnoże-
nia. Uczniowie kl. V rozdali uczniom 
kolorowe logo akcji. W tym dniu 
każdy mógł sprawdzić każdego: 
kolegę, koleżankę, nauczyciela, jak 
sobie radzą ze znajomością tabliczki 
mnożenia. Wśród uczniów klas 4–8 
został przeprowadzony konkurs na 
Mistrza Tabliczki Mnożenia. Do ści-
słego finału weszło 11 osób.

Mamy Dzień Chłopaka!
Chłopcy obchodzili swoje święto. 

Dziewczynki oprócz tradycyjnych 
życzeń wręczyły kolegom pre-
zenty. Dla osłodzenia święta był 
dla wszystkich tort. A jacy są nasi 
chłopcy? Wiadomo, że czasem 
z nich niezłe urwisy. Lubią piłkę 
nożną, samochody, wojsko i marzą, 
żeby mieć super moce. Czasem się 
wygłupiają i zaczepiają dziewczyny, 
ale mimo to ich lubimy!

Każda klasa wraz z wychowawcą 
spędziła ten dzień inaczej. Było 
kino, kręgle, bilard, czas na rowe-
rach, grill, rywalizacja sportowa na 
boisku, wyjazd do Radomia. Spędzi-
liśmy wspaniały czas i to był strzał 
w dziesiątkę!

Głośno czytamy
29 września obchodziliśmy Ogól-

nopolski Dzień Głośnego Czytania. 
Data ta jest związana z urodzinami 
Janiny Porazińskiej, autorki książek 
dla dzieci i młodzieży. W ramach 
współpracy z biblioteką dzieci 
odwiedziły czytelnię, gdzie dowie-
działy się m.in. jak powinniśmy 
dbać o książki oraz jak korzystać z 
czytelni. Celem było propagowa-
nie czytelnictwa wśród najmłod-
szych. Pomysłodawcy tej inicjatywy 
przypominają, że głośne czytanie 
wpływa korzystnie na wszech-
stronny rozwój, wzbogaca słownic-
two oraz rozwija wyobraźnię.

Słowem i piosenką
13 października odbyła się aka-

demia z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej, na której uczniowie kl. VII i 
VI słowem i piosenką podziękowali 
swoim pedagogom. Wiele miłych 
i ciepłych słów popłynęło w kie-
runku nauczycieli i pracowników 
oświaty. Uczniowie podkreślili 
swoją wdzięczność za trud pracy 
nauczyciela, poświęcenie, czujność 
i troskę o dobro dzieci. Rodzice 
życzyli wytrwałości oraz podzięko-
wali za przekazywanie wiedzy ich 
pociechom. Samorząd Uczniowski 
zapewnił, w imieniu wszystkich 
uczniów, że gdziekolwiek znajdą 
się w życiu, wspomnienie o nauczy-
cielach tej placówki będzie z nimi. 
Dyrektor szkoły Radosław Koto-
wicz wręczył nagrody wyróżnionym 
pracownikom, życząc zdrowia i dal-
szych sukcesów w pracy. Akademię 
przygotowała A. Lipiec.

Ślubujemy
Ślubowanie klas pierwszych to 

uroczystość szkolna, której pierw-
szoklasiści oczekują z wielką nie-

cierpliwością. Jest to przeżycie 
nie tylko dla dzieci, ale również 
dla rodziców i nauczycieli. Gotowi, 
odświętnie ubrani i bardzo przejęci 
przyszli uczniowie, zebrali się wraz 
z rodzicami w specjalnie przygo-
towanej na tę okazję sali gimna-
stycznej. Po ślubowaniu, uroczy-
stego pasowania na ucznia dokonał 
dyrektor szkoły Radosław Kotowicz. 
Tym symbolicznym gestem pierw-
szoklasiści zostali przyjęci w poczet 
uczniów naszej szkoły. Ceremonia 
ślubowania i pasowania na ucznia 
dostarczyła pierwszakom niezapo-
mnianych przeżyć, rodzicom wzru-
szeń, a nauczycielom dumy i rado-
ści. Mamy nadzieję, że każdy dzień 
w naszej szkole przyniesie pierw-
szoklasistom wiele radosnych chwil.

Na pamiątkę wydarzenia wycho-
wawca M. Nowak z dyrektorem 
i rodzicami wręczyli pierwszo-
klasistom legitymacje, kolorowe 
dyplomy oraz drobne upominki.

Pasowanie na czytelnika
Zgodnie z tradycją naszej szkoły, 

pierwszoklasiści zostali przyjęci do 
grona czytelników biblioteki szkol-
nej. 21 października złożyli przyrze-
czenie, że zawsze będą szanować 
książki, korzystać z ich mądrości i 
sumiennie wypełniać „czytelnicze 
obowiązki”. Wcześniej wykazali się 
znajomością bajek, baśni i wier-
szyków. Dzięki M. Kosno poznali 
bibliotekę i jej zbiory, zapoznali się 
z regulaminem wypożyczania ksią-
żek, a także z zasadami obowiązu-
jącymi obecnie w czasie pandemii.

Po pasowaniu przyszedł czas na 
wypożyczenie pierwszej książki. 
Uczniowie nie kryli radości i obiecali, 
że będą często zaglądać do biblio-
teki. Bardzo się cieszymy, że nasze 
biblioteczne grono powiększyło się 
o kolejnych czytelników i życzymy, 
aby książki na stałe zagościły w ich 
domach, a czytanie sprawiało im 
wiele radości.

Bijemy rekord
25 października po raz kolejny 

wzięliśmy udział w ogólnopolskiej 
akcji bicia rekordu w liczbie osób 
czytających na przerwie. Akcja reali-
zowana jest w ramach Międzyna-
rodowego Miesiąca Bibliotek Szkol-
nych oraz kampanii społecznej „Cała 
Polska czyta dzieciom” pod opieką 
wychowawców. Główny cel akcji – 
promocja czytelnictwa i pokazanie 
uczniom, że czytanie jest pasjonu-
jące. Czytaliśmy więc na przerwach 
wszędzie, gdzie kto mógł, w klasach 
i na korytarzach, w bibliotece, a 
nawet na sali gimnastycznej! Każdy 
czytał to, na co miał ochotę, a naj-
młodsze dzieci w tzw. strefach czy-
tania, słuchały książek czytanych im 
przez swoich nauczycieli oraz kole-
gów. Wszystkim nam z książką było 
do twarzy!

Nasi bracia mniejsi
W naszej szkole w październiku, 

organizowana była zbiórka karmy 
dla podopiecznych schroniska w 
Urbanowie. Akcja ta była prowa-
dzona pod hasłem „Październik mie-
siącem zwierząt”. Głównym celem 
tego przedsięwzięcia, była poprawa 
standardu pobytu zwierząt w schro-
nisku oraz kształtowanie postawy 
przyjaciela zwierząt. Dzielenie się 
tym, co mamy – to dobry nawyk!

Najlepsi w gminie
Nasi chłopcy z rocznika 2009  

i młodsi wygrali turniej gminny 
w unihokeju. Dziewczynki zajęły 
III miejsce zaś chłopcy z kl. VII i 
VIII uplasowali się na II miejscu. 
Ogromne gratulacje dla wszyst-
kich uczestników sportowych 
zmagań i ich trenerów R. Dziury 
i A. Bińkowskiej. To wielki suk-
ces dla nas wszystkich i promocja  
naszej szkoły. Brawo!

Sukcesy w sporcie
Chłopcy w kategorii uczniów 

młodszych pokazali swój lwi pazur 
i wygrali kolejny turniej. Tym razem 
nie mieli sobie równych w Finale 
Powiatu Radomskiego. Zajęli I 
miejsce! To wielkie wyróżnienie dla 
naszej małej społeczności szkolnej 
i lokalnego środowiska. Chociaż 
każdy następny turniej to wyższy 
poziom rozgrywek, my broni nie zło-
żyliśmy. I udało się. Mamy III miejsce 
w Finale Międzypowiatowym Ziemi 
Radomskiej w unihokeju chłopców. 
Jesteśmy dumni z brązowej dru-
żyny: I. Szymańskiego, O. Malinow-
skiego, P. Stępnia, A. Żarłoka, D. Pra-
ska, B. Górnika, A. Wusa, J. Wieteski, 
K. Żabickiego i ich trenera R. Dziury. 
Brawo!

Mali ratownicy
Na zajęciach świetlicowych pod 

opieką A. Bińkowskiej dzieci uczyły 
się na manekinie Mini Anna udzie-
lania pierwszej pomocy. Jest to fan-
tom przeznaczony do trenowania 
resuscytacji krążeniowo-oddecho-
wej. Manekin posiada wszystkie nie-
zbędne elementy (odzwierciedlenie 
anatomii i fizjologii), aby zapewnić 
odpowiednią jakość ćwiczenia. 
Dzieciaki nabyły umiejętności jak 
zachowywać się podczas wypadku, 
ile wykonać ucisków klatki piersio-
wej i ile wdechów. Następnie wyko-
nały prace plastyczne. Był to bardzo 
pożyteczny czas.

Drogi do wolności
10 listopada odbyła się akademia 

z okazji 103. rocznicy odzyskania 
przez Polskę wolności. Montaż 
słowno-muzyczny został wysłu-
chany przez uczniów w salach lek-
cyjnych poprzez radiowęzeł szkolny. 
Uczestniczyliśmy w akcji „Szkoła 
do hymnu”, dlatego na samym 
początku akademii koordynator A. 
Lipiec przekazała wszystkim zgro-
madzonym jaka była przyczyna 
napisania „Mazurka Dąbrowskiego” 
oraz wyjaśniła, że należy on do sym-
boli narodowych, do których należy 
odnosić się z szacunkiem i godno-

ścią. Następnie o godzinie 11:11 
społeczność szkolna odśpiewała 4 
zwrotki hymnu państwowego.

Kolejnym punktem była część 
artystyczna, którą przygotowali 
uczniowie kl. IV i wychowawca R. 
Dziura. Poprzez wiersze ukazali 
rys historyczny tego wydarzenia. 
Wspólnie odśpiewaliśmy pieśni 
patriotyczne. Wszystkie dzieci z 
grup przedszkolnych uroczyście, z 
zaangażowaniem świętowały ten 
wyjątkowy czas. Z tej okazji uczest-
niczyły w Konkursie Poezji Patrio-
tycznej, odbyły krótką lekcję historii 
pod hasłem „Co to jest niepodle-
głość?”, przygotowywały prace pla-
styczne z symbolami narodowymi.

„Mamy Niepodległą!”
To ogólnopolska akcja społeczna 

skierowana do wszystkich, bez 
względu na wiek, poglądy, zainte-
resowania, czy miejsce zamiesz-
kania. Już po raz dziewiąty razem 
z Muzeum Józefa Piłsudskiego w 
Sulejówku promowaliśmy radosne 
świętowanie. Pocztówkowe wyzna-
nie w stylu retro ma ponadczasową 
symbolikę: niesie z oddali szczere 
wyrazy pamięci i miłe pozdrowienia. 
Razem świętowaliśmy, że Mamy 
Niepodległą! Karty pocztowe adre-
sowaliśmy do znajomych, rodziny, 
przyjaciół i instytucji. Koordynato-
rem akcji jest A. Paszkiewicz.

Jak w bajce
5 listopada świętowaliśmy Mię-

dzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. 
Data to dzień urodzin jednego z 
twórców bajek Walta Disney’a.

Dzieci z pomocą zaczarowanej 
mikstury przeniosły się do świata 
bajek, gdzie czekało na nich wiele 
zadań do wykonania. Nasze przed-
szkolaki z pomocą wróżki musiały 
odgadnąć jakie postacie ukryły 
się w pociętych obrazkach. Każde 
dziecko mogło zamienić się w Jasia 
i Małgosię, którzy szukali drogi do 
domu, czy w Króla, który roztropnie 
władał królestwem. Wyzwaniem 
było wcielenie się w postać Kop-
ciuszka, który by dostać się na bal, 
musiał oddzielić mak od popiołu.

Odwiedziliśmy również bibliotekę 
szkolną, gdzie czekały na nas ulu-
bione bajki oraz quiz z ich znajomo-
ści. Zabawa przy muzyce oraz prace 
plastyczne przyniosły dzieciom 
wiele radości.

Uzależnieniom mówimy: Nie!
Nasza uczennica A. Wus z kl. 

V zajęła II miejsce w konkursie 
powiatowym pt. „Wybieram życie”. 
Celem konkursu było rozwijanie i 
popularyzowanie wśród uczniów  
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PSP Stare Zawady

Co przyniesie nowy rok szkolny?
Pełni obaw i niepewności co 

do sposobu edukacji w czasach 
pandemii wkroczyliśmy w nowy 
rok szkolny. 1 września 2021 r. 
uczniowie, rodzice i nauczyciele 
PSP w Starych Zawadach mszą 
świętą uroczyście rozpoczęli 
nowy rok szkolny 2021/2022. 
Następnie odbył się apel w sali 
gimnastycznej. Po wprowadzeniu 
sztandaru i odśpiewaniu hymnu 
państwowego dyrektor szkoły 
– Roman Wójcik dokonał uroczy-
stego rozpoczęcia roku szkolnego. 
Dyrektor przypomniał też o tra-
gicznych wydarzeniach z 1 wrze-
śnia 1939 r., kiedy to młodzież nie 
mogła rozpocząć kolejnego roku 
szkolnego. Uczniowie i pracow-
nicy szkoły uczcili minutą ciszy 
wszystkich poległych bohaterów 
walczących o wolną Polskę w cza-
sie II wojny światowej. Podczas 
uroczystości nastąpiło rozstrzy-
gnięcie szkolnego konkursu EURO 
2020, który odbył się w czerwcu. 
Polegał on na wytypowaniu przez 
uczniów i nauczycieli zwycięskiej 
drużyny Mistrzostw Europy w 
piłce nożnej. W konkursie I miej-
sce zajęła Katarzyna Michalak, 
dwa drugie miejsca zajęły: Iwona 
Socha i Sonia Skonieczna.

3 września dwie uczennice 
reprezentowały szkołę w kolej-
nej edycji Narodowego Czyta-
nia, które odbyło się w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Jedlińsku. 
Tym razem wspólnie czytaliśmy 
„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej. Na pamiątkę udziału w 
tej ogólnopolskiej akcji otrzymali-
śmy wyjątkowe wydanie lektury 
wraz z pamiątkową pieczęcią oraz 
dyplom podziękowania.

Jak co roku nasza szkoła przy-
stąpiła do ogólnopolskiej akcji 
Sprzątnie Świata – Polska 2021. 
Nasi uczniowie wraz z wycho-
wawcami sprzątali pobocza dróg 
prowadzących do naszej szkoły 
oraz teren wokół szkoły. Tego-
roczne hasło kampanii brzmiało: 
Myślę, więc nie śmiecę. Udział w 
akcji był wspaniałą lekcją ekologii i 
przyjemną formą spędzenia czasu 
na świeżym powietrzu.

DOT DAY to święto, którego 
celem jest rozbudzanie kreatyw-
ności poprzez zabawę. Uczniowie 
naszej szkoły uczcili ten dzień 
odpowiednim strojem w kropki i 
ćwiczeniami rozwijającymi, które 
mieli okazję wykonać na różnych 
lekcjach. Przedszkolaki wykonały 
ciekawe prace plastyczne, m.in. 
„Liście w kropeczki w barwach 

jesieni”, a młodsze wylepiały pla-
steliną „Kropkowe obrazki”. Malu-
chy obejrzały film edukacyjny 
pt. „Kropka, który mówi o tym że 
każdy z Nas ma wiele talentów”. 
Ten dzień był okazją do rozwija-
nia inwencji twórczej wszystkich 
dzieci.

Z inicjatywy Rady Europy i we 
współpracy z Komisją Europejską 
26 września każdego roku obcho-
dzony jest Europejski Dzień Języ-
ków. W tym roku minęło 20 lat 
od pierwszej edycji i z tej okazji 
uczniowie naszej szkoły podjęli 
wyzwanie: złożyli życzenia z oka-
zji urodzin w różnych językach, 
a najmłodsi zaśpiewali Happy 
birthday. Nagrania przesłaliśmy 
na oficjalną stronę internetową 
EDJ. Ponadto uczniowie spróbo-
wali swoich sił i zaśpiewali znane 
utwory muzyczne w kilku języ-
kach europejskich, co było nie lada 
wyzwaniem.

Dzień Chłopaka
Tegoroczne święto płci męskiej 

obchodzone było wyjątkowo 
hucznie i na wiele sposobów. Na 
dobry początek wszystkie klasy 
zorganizowały sobie wycieczki 
integracyjne. Uczniowie klas I–III 
pojechali do Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego, gdzie zwiedzili 
wystawę pt. „Skarby wieków 
średnich” oraz spędzili aktyw-
nie czas w Hula Parku. Nieco 
starsi uczniowie z klas IV–VI z 
kolei wybrali się do Multikina w 
Radomiu na film „Czarny młyn”. 
Przedszkolaki zaś przygotowały 
dla chłopców miłe niespodzianki, 
m.in. kolorowe krawaty, dyplomy 
i upominki. Sześciolatki spędziły 
ten dzień na sportowo. Wykony-
wali zadania ruchowe wymyślone 
przez dziewczynki, np. przysiady, 
pompki, pajacyki, skoki na jednej 
nodze. Wszyscy mali mężczyźni 

otrzymali tytuł „Super Chłopaka”. 
Dla wszystkich uczniów naszej 
szkoły Samorząd Uczniowski we 
współpracy z Wolontariatem zor-
ganizował dyskotekę, podczas 
której integrowała się cała szkolna 
społeczność.

Także nieco starsi panowie 
zatrudnieni w naszej szkole 
zostali obdarowani przez żeńską 
część pracowników PSP w Sta-
rych Zawadach. Śmiało stwierdzić 
można, że w tym roku Dzień Chło-
paka świętowaliśmy „na bogato”.

Dzień Przedszkolaka
21 września przedszkolaki  

z naszej szkoły obchodziły Świa-
towy Dzień Przedszkolaka. Tego 
dnia w szkole było wesoło i kolo-
rowo. Dzieci śpiewały ulubione 
piosenki, brały udział w różnych 
konkursach i zabawach integra-
cyjnych. Impreza udała się zna-
komicie. Przyniosła wiele radości 
i niezapomnianych wrażeń. Na 
koniec wszyscy złożyli przedszko-
lakom najlepsze życzenia z okazji 
ich święta, a Rada Rodziców wrę-
czyła upominki.

Turniej Wiedzy o BRD
1 października drużyna  

w składzie: Patrycja Bieniek, Łucja 
Śmielak i Maja Muc, uczestniczyła 
w XXIII Turnieju Wiedzy o Bez-
pieczeństwie Ruchu Drogowego 
BEZPIECZNE DROGI RADOMIA. 
Dziewczęta musiały wykazać się 
znajomością przepisów ruchu 
drogowego, zasad udzielania 
pierwszej pomocy przedlekarskiej 
(forma testowa) i zasad bezpiecz-
nego poruszania się na rowe-
rze (jazda po rowerowym torze 
przeszkód). Dziewczęta zajęły  
III miejsce.

26 listopada drużyna w skła-
dzie: Łucja Śmielak, Maja Muc i 
Katarzyna Żarłok, uczestniczyła 

w XXIII Powiatowym Turnieju 
Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu 
Drogowego „Jesienny Rower” o 
Puchar Prezesa AMD Auto Cen-
trum Skoda w Radomiu. Dziew-
częta musiały wykazać się zna-
jomością przepisów ruchu drogo-
wego, zasad udzielania pierwszej 
pomocy przedlekarskiej (forma 
testowa) oraz sprawdzeniem 
wyposażenia i stanu technicz-
nego roweru (forma praktyczna). 
Drużyna dziewcząt zajęła III miej-
sce.

Świetlica szkolna
Od początku roku szkolnego 

świetlica szkolna działa bardzo 
prężnie. Na zajęciach podopieczni 
realizują kalendarz nietypowych 
świąt. Był Dzień Kropki, Dzień 
Jajka, Dzień Efektywności Ener-
getycznej, Dzień Drzewa, Dzień 
Bezpiecznego Komputera, Dzień 
Znaczka Pocztowego, Dzień Maka-
ronu, Dzień Miłośników Plusza-
ków, Światowy Dzień Zdrowego 
Śniadania, Dzień Czarnego Kota, 
Dzień Kredki, Dzień Buraka, Dzień 
Drzewa Oliwnego. Wszystkim 
zajęciom towarzyszą pogadanka 
i kreatywne zabawy. Obchodzenie 
takich nietypowych świąt stanowi 
doskonałą okazję do kształtowa-
nia spostrzegawczości i świado-
mości u młodych ludzi.

Otwarcie kompleksu 
sportowego
18 października 2021 r. świę-

towaliśmy uroczyste otwarcie 
kompleksu sportowego wraz z 
miasteczkiem ruchu drogowego 
oraz Dzień Edukacji Narodowej. 
Na początku zaproszeni goście 
w osobach: Kamila Dziewierza – 
Wójta Gminy Jedlińsk, posłów na 
sejm RP: Anny Kwiecień i Marka 
Suskiego, wicewojewody mazo-
wieckiego – Artura Standowicza, 
starosty radomskiego – Wal-
demara Trelki, radnej powiatu 
radomskiego – Agnieszki Pasek, 
dyrektora Delegatury w Radomiu 
Kuratorium Oświaty w Warsza-
wie – Wojciecha Nalberskiego, 
przewodniczącego Rady Gminy 
Jedlińsk – Łukasza Kurka, radnych 
gminy – Roberta Rędzi i Dariusza 
Lipińskiego, przedstawicieli poli-
cji, rady rodziców i uczniów PSP 
w Starych Zawadach udali się 
wraz z dyrektorem szkoły Roma-
nem Wójcikiem na boisko szkolne 
gdzie dokonano przecięcia wstęgi. 
Następnie ks. Czesława Sobo-
lewski, proboszcz parafii Lisów 
oraz wikariusz parafii Jedlińsk ks. 
Tomasz Rokita poświęcili obiekt.

Obecni goście mieli możliwość 
osobiście sprawdzić funkcjonal-
ność miasteczka ruchu drogo-
wego poprzez jazdę na rowerach 
jego uliczkami, a także ocenić 

PSP w Starych Zawadach

świadomości zagrożeń, jakie 
niosą ze sobą nałogi, samodzielne 
pogłębianie wiedzy dotyczącej 
niebezpieczeństwa uzależnień, 
przy wykorzystaniu różnych źródeł 
informacji, w tym technologii kom-
puterowej oraz rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności za zdrowie wła-
sne oraz innych.

Konkurs był skierowany do 
uczniów klas V–VIII szkół podsta-
wowych. Uczniów przygotowali:  
A. Lipiec i R. Dziura. Gratulujemy!

Pomagamy
Włączyliśmy się w akcję Paczka 

dla Rodaka i Bohatera na Kresach. 
Cały listopad zbieraliśmy żywność z 
długim terminem przydatności, sło-
dycze, przybory szkolne, środki czy-
stości i chemię gospodarczą. W ten 
sposób wsparliśmy naszych Roda-
ków na Litwie. Pomoc trafiła do 
ubogich seniorów, osób samotnych, 
rodzin w trudnej sytuacji mate-
rialnej, dzieci i instytucji takich jak 
szkoły czy ośrodki skupiające Pola-
ków na Wileńszczyźnie. Zebrane 
artykuły zostały przekazane na 
ręce radnej powiatowej Teodozji 
Bień. Wszystkim darczyńcom bar-
dzo dziękujemy. Akcję koordyno-

wały A. Bińkowska i A. Paszkiewicz.

Kolejny sukces
30 listopada odbyła się uroczy-

sta gala wręczenia nagród laure-
atom konkursu „EkoSzkoła – Edycja 
IV”, na której obecny był dyrektor 
szkoły Radosław Kotowicz wraz z 
Wójtem Gminy Jedlińsk Kamilem 
Dziewierzem. Konkurs był zorgani-
zowany przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

Celem konkursu było upowszech-
nianie i popularyzacja działań zwią-
zanych z edukacją ekologiczną  

i ochroną środowiska prowadzo-
nych w szkołach podstawowych 
oraz kreowanie właściwych postaw 
dzieci i młodzieży w zakresie 
ochrony środowiska na terenie 
województwa mazowieckiego. Uro-
czystość wręczenia nagród odbyła 
się w Teatrze Polskim im. A. Szy-
fmana w Warszawie.

Wśród laureatów konkursu zna-
lazła się uczennica naszej szkoły L. 
Latosek, której serdecznie gratu-
lujemy i życzymy kolejnych sukce-
sów. Uczennicę do konkursu przy-
gotowała M. Nowak.

Anna Paszkiewicz
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jakość nawierzchni bieżni, bio-
rąc udział w sztafecie pokoleń. 
Te atrakcje dostarczyły wszyst-
kim ogromu radości i uśmiechu. 
W części oficjalnej, która odbyła 
się w sali gimnastycznej szkoły, 
nastąpiło uroczyste wręczenie 
nagród dyrektora szkoły Romana 
Wójcika – nauczycielom i pracowni-
kom oświaty za całokształt pracy. 
Czynności tej dokonał dyrektor w 
asyście ministra Marka Suskiego, 
poseł Anny Kwiecień oraz Wójta 
Gminy Jedlińsk Kamila Dziewierza, 
dla którego ten dzień był podwój-
nie wyjątkowy – za szczególne 
zasługi dla oświaty i wychowania 
odznaczono wójta Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej, o nadanie 
którego wnioskowali Krzysztof 
Kośla i Mirosław Górka – człon-
kowie zarządu regionu NSZZ 
„Solidarność” Ziemi Radomskiej. 
Obecni na uroczystości panowie 
wraz z wicewojewodą mazo-
wieckim Arturem Standowiczem, 
osobiście wręczyli to najwyższe 
odznaczenie resortowe nadawane 
przez Ministerstwo Edukacji i 
Nauki. Na zakończenie uroczysto-
ści odbyła się część artystyczna, 
w której uczniowie zaprezento-
wali inscenizację słowno-mu-
zyczną, zawierającą treści nawią-
zujące do otwarcia kompleksu 
sportowego oraz Dnia Edukacji 
Narodowej. Występ uczniów roz-
bawił gości, którzy nagrodzili ich 
gromkimi brawami. Następnie na 
scenie pojawiła się Julia Gut, która 
zademonstrowała swoje umie-
jętności taneczne, potwierdzając 
tym samym zasadność zdobycia 
licznych tytułów mistrzowskich z 
formacją ROCKSTEP. Po niej zaś 
na scenie odbył się konkurs z 
wiedzy o bezpieczeństwie ruchu 
drogowego, w którym zmierzyły 
się dwie drużyny. Jedna stanowiła 
reprezentację uczniów szkoły, a 
druga – zaproszonych gości. Kon-
kurs dostarczył wszystkim sporo 
pozytywnych emocji. Ten wyjąt-
kowy dla całej społeczności dzień 
zakończył się tortem i poczęstun-
kiem przygotowanym przez Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz rodziców 
naszej szkoły. Przy stołach pano-
wała rodzinna atmosfera, pod-
czas której słychać było wymianę 
samych pozytywnych wrażeń. Ta 
współpraca środowiskowa sta-
nowi fundament naszej placówki, 
z czego jesteśmy niezmiernie 
dumni. Dziękujemy WSZYSTKIM 
za pomoc w przygotowaniach i 
wsparcie do samego końca.

Mistrz Świata w naszej szkole
21 października w naszej 

szkole odbyły się warsztaty z 
Pho3nixKids. Była to nagroda za 
aktywny udział na platformie Pho-
3nixSchool. W naszych skromnych 
progach gościliśmy wyśmienitego 
sportowca Radosława Kawęc-
kiego – Mistrza Świata w pływa-
niu stylem grzbietowym. Było to 
niesamowite doświadczenie spor-
towe!

Próbna ewakuacja
25 października odbyła się w 

naszej szkole próbna ewakuacja, 
której głównym celem było zapo-
znanie uczniów i pracowników 
szkoły z praktycznym zastoso-
waniem procedur dotyczących 
zachowania się w przypadku 
wybuchu pożaru lub powstania 
innego zagrożenia dla życia i zdro-
wia. Dokładnie o godzinie 12:30 
wybrzmiał sygnał alarmowy, 

po którym nauczyciele wraz z 
uczniami z zachowaniem wytycz-
nych zawartych w szkolnych „Pro-
cedurach ewakuacji” przedostali 
się dostępnymi drogami ewaku-
acyjnymi do punktu zbiórki, któ-
rym było boisko szkolne. Na miej-
scu nauczyciele złożyli meldunek 
prowadzącej ewakuację Iwonie 
Śmiechowskiej. W akcji brali udyia 
wszyscy uczniowie, nauczyciele 
oraz pracownicy naszej szkoły. 
Cała ewakuacja przebiegała 
sprawnie i bez paniki.

Koncert smyczkowy
26 października byliśmy świad-

kami występu duetu smyczko-
wego w składzie: Krzysztof Orze-
chowski – prowadzenie i wiolon-
czela oraz Wojciech Marcinowski 
– skrzypce, altówka. Wykonawcy 
na początku koncertu przedstawili 
brzmienia poszczególnych instru-
mentów muzycznych. Następnie 
uczniowie zgromadzeni w sali 
gimnastycznej mieli okazję zapo-
znać się z muzyką różnych kra-
jów europejskich. W repertuarze 
muzyków można było usłyszeć 
zarówno utwory znane, popu-
larne, jak i te wykonywane rza-
dziej. W dalszej części swojego 
występu muzycy przeprowadzili 
quiz muzyczny. Na znawców 
melodii ze znanych seriali, filmów 
i bajek czekały nagrody.

Ślubowanie klasy I
Uroczyste ślubowanie uczniów 

klasy pierwszej odbyło się 27 
października. Na początku dzieci 
zaprezentowały swoje talenty, 
recytując wiersze i śpiewając 
piosenki. Następnie odbyła się 
bardzo ważna część uroczystości. 
Wszyscy pierwszoklasiści złożyli 
uroczyste ślubowanie przed szkol-
nym sztandarem, zostali pasowani 
na uczniów i złożyli symboliczny 
podpis „odcisk kciuka” do Kroniki 
Szkoły. Zgodnie z tradycją szkoły 
dzieci posadziły krzew ozdobny 
na placu szkolnym. Na pamiątkę 
uczniowie otrzymali dyplomy, 
słowniki ortograficzne i olbrzy-
mie ołówki. Na zakończenie miłą 
niespodzianką był przygotowany 
przez rodziców słodki poczęstu-
nek.

Konkurs Poezji
9 listopada w GCKiKF w Jedliń-

sku odbył się XXV Konkurs Poezji 
Patriotycznej. Naszą szkołę repre-
zentowało w sumie dziesięcioro 
uczniów w różnych kategoriach 
wiekowych. I miejsce zajęły Maria 
Dyziak z kl. II, Blanka Kocińska z kl. 
II i Julia Adamczyk z kl. III. Wyróż-
nienie zdobyły Patrycja Bieniek z 
kl. V i Julia Gut z kl. VII.

Święto Niepodległości
10 listopada odbyła się uroczy-

sta akademia z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości. W tym roku 
po raz kolejny nasza Szkoła wzięła 
udział w akcji Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. 
Podobnie jak w ubiegłych latach 
o symbolicznej godzinie 11:11 
wspólnie odśpiewaliśmy „Mazurka 
Dąbrowskiego”. W ten sposób 
społeczność szkolna włączyła 
się w świętowanie 103. rocznicy 
odzyskania niepodległości. W 
części artystycznej zatytułowa-
nej „Pociąg do wolności” ucznio-
wie przypomnieli najważniejsze 
wydarzenia historyczne – I, II i III 
rozbiór Polski, insurekcję kościusz-
kowską, powstanie listopadowe, 
powstanie styczniowe i I wojnę 
światową zakończoną dla Polski 
powrotem po 123. latach na mapy 
świata. W opowieści o przeszłości 
przeplatanej wierszami znanych 
polskich poetów został ukazany 
duch narodu polskiego, który w 
czasach niewoli narodowej stale 
wychodził z inicjatywą walki za 
Ojczyznę. Wspólne odśpiewanie 
„Roty” oraz pieśni I Brygady Legio-
nów Polskich, a także zapalenie 
symbolicznego znicza pamięci 
dla wszystkich tych, którzy wal-
czyli za wolność naszej Ojczyzny, 
podkreśliło podniosłą atmosferę 
święta.

Na zakończenie uroczystości 
dyrektor szkoły w pięknych sło-
wach skierowanych do uczniów 
podkreślił, jak ważne jest to, że 
dzisiaj możemy żyć w wolnym 
kraju, uczyć się w polskich szko-
łach i jak wiele zawdzięczamy tym 
wszystkim, którzy o to walczyli.

Sport
Nasza szkoła dołączyła do ini-

cjatywy propagującej wartości 
etyczne w sporcie i życiu – Świa-
towego Dnia Fair Play ustano-
wionego przez Międzynarodowy 
Komitet Fair Play. Uczniowie 

naszej szkoły ułożyli napis Bieg 
FAIR PLAY i wzięli udział w sym-
bolicznym biegu. Korytarz szkolny 
ozdobiły prace uczniów tema-
tycznie związane z inicjatywą, 
by przypominać uczniom, że i w 
życiu, i w sporcie należy postępo-
wać uczciwie.

30 września w naszej szkole 
rozegrane zostały eliminacje 
gminne w piłce nożnej dziew-
cząt. Drużyna w składzie Nata-
lia Kołątaj, Katarzyna Gutowska, 
Katarzyna Krakowiak, Julia Gut, 
Amanda Klocek, Łucja Śmielak, 
Wiktoria Wierzbicka, Patrycja Bie-
niek, Oliwia Kwiecień i Maja Muc 
wywalczyła I miejsce. Ich starsze 
koleżanki z klasy 8: Maja Muraw-
ska, Nikola Janus, Julia Okrój, Klau-
dia Podgórzec, Alicja Sułkowska i 
Weronika Broda zajęły II miejsce. 
Gratulujemy wszystkim zawod-
niczkom, a drużynie dziewcząt 
młodszych życzymy szczęścia w 
eliminacjach międzygminnych.

6 października na błoniach w 
Jedlińsku odbyły się Powiatowe 
Biegi Sztafetowe Dziewcząt i 
Chłopców do XXIV Mazowieckich 
Igrzysk Dzieci i Młodzieży. Naszą 
szkołę reprezentowali uczniowie 
we wszystkich rocznikach.

11 października w PSP Jastrzębi 
rozegrane zostały Eliminacje 
Międzygminne w Piłce Nożnej 
Dziewcząt do XXIV Mazowieckich 
Igrzysk Dzieci. Katarzyna Gutow-
ska, Julia Gut, Wiktoria Wierzbicka, 
Amanda Klocek, Łucja Śmie-
lak, Maja Muc i Patrycja Bieniek 
wywalczyły I miejsce i jednocze-
śnie awans do rozgrywek powia-
towych.

19 października w naszej 
szkole odbyły się Powiatowe eli-
minacje do XXIV Mazowieckich 
Igrzysk Dzieci w mini piłce nożnej 
dziewcząt. Był to ogromny sukces 
dziewcząt, ponieważ po raz pierw-
szy uczestniczyły w tych rozgryw-
kach na takim szczeblu. Gratulacje 
dla Katarzyny Gutowskiej, Julii 
Gut, Wiktorii Wierzbickiej, Mai Muc, 
Patrycji Bieniek, Natalii Sąpór, 
Katarzyny Żarłok i Łucji Śmielak. 
Dziewczęta zajęły III miejsce.

21 października w naszej szkole 
odbyły się warsztaty z Pho-
3nixKids. W naszych skromnych 
progach gościliśmy wyśmienitego 
sportowca Radosława Kawęc-
kiego – Mistrza Świata w pływa-
niu stylem grzbietowym. Było to 
niesamowite doświadczenie spor-
towe!

W dniu 27 października 2021 r. 
uczniowie z klasy VIII i VII uczest-
niczyli w zawodach gminnych w 
unihokeju. Rozgrywki odbyły się 
w ZSP Jedlińsk. Wzięły w nich 
udział następujące szkoły: PSP 
Stare Zawady, PSP Bierwce, ZSP 
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Nowy rok szkolny, nowe pro-
jekty i programy

Rok szkolny 2021/22 rozpoczął 
się intensywnie. Nasza szkoła 
znalazła się w gronie pięciu pla-
cówek edukacyjnych w Polsce, w 
których prowadzony jest Program 
Pilotażowy Abakus Europe. Czwar-
toklasiści dwa razy w tygodniu 
uczestniczą w zajęciach arytme-
tyki mentalnej. Za pomocą specjal-
nego liczydła uczniowie poznają 
techniki obliczeniowe oraz ćwiczą 
szybkie obliczenia w pamięci. Po 
raz kolejny otrzymaliśmy rów-
nież dotację Fundacji mBank na 
realizację projektu ,,Matematycz-
no-lingwistyczne wędrówki wspo-
magane TIK”. Uczniowie uczyli się 
tworzenia ćwiczeń i quizów wyko-
rzystując Kahoot, Quizizz oraz 
Quizme. Wszystkie prace zostały 
zebrane na specjalnie przygotowa-
nym wakelecie. Powstały również 
broszury szkoleniowe dla uczniów 
wspomagające pracę w wybranych 
aplikacjach. Projekt zakończył się 
konkursem na najciekawsze ćwi-
czenie interaktywne.

W ramach kolejnego programu 
edukacyjnego ,,Być jak Ignacy” 
organizowanego przez Fundację 
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 
powstało koło naukowe ,,Fizykoak-
tywni”. Uczniowie rozwiązywali 
wiele łamigłówek oraz oglądali 
prezentacje i filmy. Najmłodsi 
uczniowie w każdy wtorek uczęsz-
czają na zajęcia szachowe, aby 
poznać podstawy i taktykę gry w 
szachy oraz ćwiczyć własny spo-
sób myślenia. Uczniowie klasy 5 
zostali studentami Niemieckiego 
Uniwersytetu Dziecięcego (Kin-
deruniversität) pod patronatem 
Goethe Institut w Warszawie. 
Zastosowany na Uniwersytecie 
system uczenia opiera się na naj-
bardziej efektywnych metodach 
nowoczesnej dydaktyki – tak zwa-
nej gamifikacji.

Podążając za patronem …
25 września przedstawiciele 

uczniów i nauczycieli uczestniczyli 
we mszy świętej dziękczynnej za 
beatyfikację kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w radomskiej kate-
drze. Pamiątką z tej uroczystości 
pozostanie obraz z wizerunkiem 
patrona, który ofiarował nam 
biskup Marek Stolarczyk.

29 października odbyło się spo-
tkanie poświęcone rozważaniom o 
życiu naszego patrona. Nie zabra-
kło też wspomnienia o papieżu 
Janie Pawle II. Dzięki współpracy z 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu w listopadzie udało się 
zorganizować wystawę poświę-

coną Kardynałowi Stefanowi 
Wyszyńskiemu zatytułowaną „Per 
Mariam Soli Deo” – „Przez Maryję 
samemu Bogu”. Wystawa skła-
dała się z 17 plansz obrazujących 
poszczególne etapy duszpaster-
stwa Prymasa Tysiąclecia. Na plan-
szach umieszczono fotografie Kar-
dynała Wyszyńskiego opatrzone 
komentarzami w postaci słów Jana 
Pawła II i samego Prymasa.

Uroczystości i wydarzenia
W środę 29 września odbyła się 

uroczystość pasowania na ucznia 
i przedszkolaka. Bohaterami dnia 
byli uczniowie klasy pierwszej i 
wychowankowie oddziałów przed-
szkolnych. Dzieci zaprezentowały 
w programie artystycznym swoje 
talenty wokalno-recytatorskie i 
wygłosiły uroczyste ślubowanie. 
13 października szkoła wypełniła 
się skocznymi rytmami muzyki. 
Stało się to za sprawą koncertu, 
który przygotowali uczniowie jako 
wyraz wdzięczności dla dyrektor 
szkoły, nauczycieli i pracowni-
ków szkoły. Zestaw upominkowy 
składał się z fragmentów „Małego 
Księcia” i „Pana Tadeusza”, lirycz-
nych piosenek w języku polskim 
i angielskim oraz energicznych 
układów tanecznych. Nie zabra-
kło życzeń wyśpiewanych prosto 
z serca oraz pięknych laurek w 
jesiennym klimacie.

Nasza szkoła włączyła się w 

obchody Międzynarodowego Dnia 
Praw Dziecka z UNICEF. 20 listo-
pada królował kolor niebieski, 
uczniowie słuchali i oglądali pre-
zentacje oraz prezentowali pro-
jekty nt. praw dziecka. Ponadto 
mogli sprawdzić swoją wiedzę 
nt. znajomości praw dziecka roz-
wiązując quizy. Dnia 22 listopada 
w naszej szkole promowaliśmy 
Światowy Dzień Życzliwości i 
Pozdrowień. Efektem tego przed-
sięwzięcia były baloniki z cytatami 
pełnymi życzliwych słów, które 
utworzyły „Balon Pozdrowień”.

25 listopada uczniowie klas 
1–3 i wychowankowie oddziałów 
przedszkolnych celebrowali „Dzień 
Pluszowego Misia”. Tego dnia cze-
kało na nich wiele atrakcji: zabawy 
ruchowe, plastyczne, konkursy, 
quizy i wspólne śpiewanie piose-
nek oraz zdjęcia w misiowej foto-
budce.

W swoich działaniach nie zapo-
mnieliśmy o Światowym Dniu 
Tabliczki Mnożenia, Europejskim 
Dniu Języków Obcych oraz Dniu 
Zdrowego Śniadania. W listopa-
dzie towarzyszył nam patriotyczny 
i podniosły nastrój. Stało się to za 
sprawą Szkolnego Konkursu Pieśni 
i Poezji Patriotycznej „Wyśpiewać 
dla Niepodległej”, akcji „Szkoła 
do hymnu” oraz wirtualnej aka-
demii z okazji Święta Niepodle-
głości. Ważnym wydarzeniem był 
Gminny Konkurs Poezji Patriotycz-

nej organizowany przez GCKiKF  
w Jedlińsku, w którym nasi ucznio-
wie odnieśli sukcesy. Laureatami 
I miejsca zostali: Gracjan Karolak, 
Jarosław Kacperczyk, Ilona Muraw-
ska i Cezary Cielniak. Na II miejscu 
uplasowały się: Roksana Górka, 
Weronika Boczek, a wyróżnienia 
otrzymały: Magdalena Smyrda  
i Nikola Boryczka. Słowne i wyśpie-
wane laurki to najlepszy podaru-
nek dla naszej Ojczyzny i przejaw 
współczesnego patriotyzmu.

Profilaktyka
i bezpieczeństwo
4 października odbyło się spo-

tkanie z sierż. szt. Dagmarą Komo-
rowską – dzielnicową Komisariatu 
Policji w Jedlińsku, podczas któ-
rego funkcjonariuszka przybliżyła 
zadania wykonywane przez poli-
cjantów podczas służby, a także 
omówiła zagadnienia związane 
z ruchem drogowym. 13 paź-
dziernika uczniowie uczestniczyli  
w warsztatach profilaktycznych  
z rock’n’rollowym dźwiękiem. Waż-
nym uzupełnieniem koncertu były 
osobiste komentarze artystów, 
nadające tematyczną spójność 
oraz wiarygodność profilaktycz-
nemu przesłaniu.

Wycieczki
Liczne wycieczki wzbudzają 

wiele niezapomnianych wrażeń. 
Z okazji Dnia Chłopaka klasa 4 
skorzystała z atrakcji na pływalni 
„Delfin” w Kozienicach. Wyjazd cie-
szył się powodzeniem i dlatego 27 
października nauczyciele wycho-
wania fizycznego zorganizowali 
ponownie zajęcia na basenie w 
Kozienicach dla wszystkich chęt-
nych. Dzieci z oddziałów przed-
szkolnych oraz z klas 1–3 pojechały 
na wycieczkę do kina Helios na 
film oraz uczestniczyły w warszta-
tach kulinarnych w Pizza Hut oraz 
Restauracji Laspezia. Uczniowie 
klasy 8 pod opieką trenerów sko-
rzystali z atrakcji w Parku Tram-
polin „Stacja Grawitacja” w War-
szawie. 7 października uczniowie 
z klas 5, 6 i 7 zwiedzali Rynek w 
Radomiu, uczestniczyli w lekcji 
muzealnej pt. „Zabytki Radomia” w 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 
na koniec pojechali do Parku tram-
polin Sky Jump.

Promujemy czytelnictwo
Jak co roku uczestniczyliśmy  

w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Jedlińsku we wspólnym czytaniu 
w ramach Akcji Narodowego Czy-
tania. Tym razem reprezentowały 
nas uczennice: Nikola Boryczka i 
Magdalena Żarłok. Dziewczynki 
wcieliły się w role dwóch córek 
pani Dulskiej – Melę i Hesię. Akcja 
odbyła się także w szkole. Ucznio-
wie i dyrektor szkoły czytali  

PSP w Wierzchowinach

Jedlińsk i PSP Jedlanka. Dziew-
częta w składzie: Alicja Sułkow-
ska, Weronika Broda, Julia Okrój, 
Amanda Klocek, Klaudia Podgó-
rzec, Nikola Janus, Maja Muraw-
ska, Julia Suloska i Sylwia Suloska 
zajęły II miejsce.

Chłopcy reprezentujący naszą 
szkołę zagrali w następującym 
składzie: Leon Zakrzewski, Kon-
rad Szustkowski, Szymon Górski, 
Fabian Byzdra, Adam Bednarek, 
Bartosz Dyziak i Bartłomiej Łobo-
dzin, zajmując III miejsce.

29 października nasi koledzy i 
koleżanki z rocznika 2009 i 2010 

uczestniczyli w Gminnym Turnieju 
Unihokeja Dziewcząt i Chłopców 
do XXIV Mazowieckich Igrzysk 
Dzieci. W rywalizacji tej uczestni-
czyły szkoły z ZSP Jedlińsk, PSP 
Jedlanka i PSP Stare Zawady. 
Nasze drużyny zajęły dwa II miej-
sca. Walka była bardzo wyrównana. 
Wszystkie drużyny walczyły do 
ostatniego gwizdka. Skład drużyn 
– dziewczęta: Katarzyna Gutow-
ska, Katarzyna Krakowiak, Wiktoria 
Wierzbicka, Łucja Śmielak, Natalia 
Kołątaj, Maja Muc i Natalia Sąpór. 
Chłopcy: Wiktor Świniarski, Oskar 
Romanowski, Oskar Podgórzec, 

Filip Rdzanek, Filip Brzeziński, 
Dawid Adamczyk, Kuba Taborek i 
Maciej Kołątaj.

W piątek 19 listopada uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli w eli-
minacjach gminnych w piłce ręcz-
nej do XXIV Mazowieckich Igrzysk 
Dzieci i Młodzieży. Naszą szkołę 
reprezentowały trzy zespoły, które 
zajęły we wszystkich kategoriach 
2. miejsca. Było to kolejne zdobyte 
doświadczenie w grze drużynowej.

Dzień Pluszowego Misia
Z okazji Światowego Dnia Plu-

szowego Misia w naszej szkole 

odbyło się spotkanie, w którym 
udział wzięli najmłodsi ucznio-
wie razem ze swoimi ukochanymi 
pluszowymi misiami. Nie zabrakło 
zabawy, konkursów i wspólnie 
śpiewanych piosenek. Z wielką 
radością dzieci przywitały gości 
specjalnych: Pluszowego Misia i 
Panią Misiową wraz z wesołymi 
pszczółkami. Urodzinową niespo-
dzianką dla naszych jubilatów 
był przepyszny tort z ulubionym 
przysmakiem wszystkich misiów 
– słodkim miodkiem. Wszyscy 
świetnie się bawili.

Ewa Murdza
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ZSP we Wsoli

z podziałem na role fragmenty 
dramatu Zapolskiej „Moralność 
pani Dulskiej”. W październiku 
świętowaliśmy Międzynarodowy 
Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Na 
uczniów w bibliotece czekały 
„Niespodzianki”, a znaczna część 
czytelników podjęła „Wyzwania”, 
które wywołały dużo pozytywnych 
emocji. Odbył się także konkurs z 
wiedzy o bibliotece i książce. W 
drugiej połowie miesiąca, podczas 
spotkania autorskiego, ucznio-
wie zapoznali się z debiutem 
literackim Beaty Paszkowskiej 
pt. „Niedziela w Zuzeli. Śladami 
Stefka Wyszyńskiego”. Rozmowa 
z autorką zachęciła wszystkich 
słuchaczy do poznawania patrona 
naszej szkoły. Pod koniec miesiąca 
szkoła przemieniła się w jedną, 
wielką czytelnię, a to za sprawą VI 
ogólnopolskiej akcji bicia rekordu 
w czytaniu na przerwie. Uczniowie 
mogli oddać się lekturze ulubio-
nych książek w wyznaczonych do 
tego strefach czytania lub w indy-
widualnie wybranych przez siebie 
miejscach. Zwieńczeniem działań 
było oficjalne przyjęcie pierwszo-
klasistów w poczet czytelników 
biblioteki. Podczas przedstawienia 
dzieci przywołały tegoroczne hasło 
MMBS, czyli „Baśnie i legendy z 
całego świata”. Pamiątką z tego 
wydarzenia pozostaną: dyplomy, 

zakładki do książek oraz Wyprawki 
Czytelnicze przygotowane przez 
Instytut Książki w ramach kampa-
nii „Mała książka – wielki człowiek”.

Doradztwo zawodowe
We wrześniu klasa 8 uczestni-

czyła w spotkaniu w ramach Mazo-
wieckich Młodzieżowych Zawodów 
Strzeleckich Formacji Mundurowych, 
które odbyły się w Piastowie. Pod-

czas spotkania uczestnicy poznali 
specyfikę zawodów mundurowych. 
Mogli usłyszeć wiele ciekawych 
i praktycznych informacji, przy-
mierzyć stroje, sprawdzić się w 
udzielaniu pierwszej pomocy. W 
listopadzie uczniowie odwiedzili 
firmę „RADMOT”. Z pewnością takie 
wyjazdy wpływają na kształtowanie  
u uczniów pozytywnej postawy 
wobec pracy i edukacji poprzez 

nabywanie wiedzy na temat zawo-
dów i rynku pracy.

Sportowe zmagania
30 września w Starych Zawa-

dach rozegrane zostały eliminacje 
gminne w piłce nożnej dziewcząt. 
Drużyna dziewcząt z klasy 7 i 8 
wywalczyła 1. miejsce, a ich młod-
sze koleżanki z klasy 4, 5 i 6 zakoń-
czyły rozgrywki piłkarskie na 2. 
miejscu. 11 października w Jastrzębi 
podczas Eliminacji Międzygminnych 
w Piłce Nożnej Dziewcząt drużyna 
z naszej szkoły po wyrównanej grze 
i zaciętej walce zajęła ostatecznie  
3. miejsce.

22 października odbyły się warsz-
taty sportowe z Fundacji Pho3nix 
Kids. Gościem specjalnym był wielo-
krotny medalista Mistrzostw Świata 
i Europy oraz trzykrotny uczestnik 
Igrzysk Olimpijskich pływak Rado-
sław Kawęcki. Spotkanie składało 
się z części teoretycznej i praktycz-
nej, czyli sprawdzeniu swojej siły, 
wytrzymałości, skoczności i zręcz-
ności podczas specjalnie przygoto-
wanych do tego celu prób.

Dzięki zaangażowaniu 
całej społeczności szkolnej 
możemy cieszyć się tak bogatą 
ofertą działań edukacyjnych  
i wychowawczych.

Patrycja Wieczorek

Mimo trudnej sytuacji epidemicz-
nej, w naszej szkole i przedszkolu 
dużo się dzieje. Zdrowie i bezpie-
czeństwo naszych uczniów jest dla 
nas priorytetem, wszystkie uroczy-
stości i wycieczki organizowane są 
z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
W skrócie przedstawiamy ważniejsze 
wydarzenia z naszej placówki, rozpo-
czynając od przedszkola.

Dzień Kropki
15 września dzieci z naszego 

przedszkola rozpoczęły obchody 
Dnia Kropki od poznania losów boha-
terki książki. Historia ta uświadomiła 
przedszkolakom, że każde z nich ma 
jakieś ukryte talenty, które gdzieś 
drzemią głęboko i czekają na ich 
odkrycie. Również tego dnia dostrze-
galiśmy kropki tam, gdzie wcześniej 
nikt na nie zwracał uwagi.

Ogólnopolski 
Dzień Przedszkolaka
20 września wszystkie grupy 

przedszkolne miały swoje święto, 
a mianowicie Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka. W tym dniu na dzieci 
czekało wiele niespodzianek, fanta-
stycznej zabawy i radości. Wszystkie 
„Słoneczka”, „Biedronki”, „Kotki”, „Del-
finki”, „Żabki” i „Pszczółki” na długo 
zapamiętały ten dzień.

Światowy Dzień Jabłka
28 września obchodziliśmy Świa-

towy Dzień Jabłka. W celu promowa-
nia zdrowego stylu życia, w tym dniu 
poprowadzono zabawy dydaktyczne, 
tematyczne i ruchowe, zachęcając 
do spożywania owoców. Atrakcją 
samą w sobie było przygotowywanie 
przekąsek z jabłek: soku i suszonych 
chipsów z jabłek. Mamy nadzieję, że 
będzie to miało odzwierciedlenie w 
zdrowych nawykach żywieniowych 
naszych przedszkolaków.

Światowy Dzień Kartofla

W dniu Światowego Dnia Karto-
fla, przypadającego 21 paździer-
nika, przedszkolaki poznały historię 
kartofla oraz wiele ciekawostek na 
temat tego popularnego warzywa. 
Na dzieci czekały liczne kartoflane 
zabawy, a prace plastyczne z wyko-
rzystaniem kartofla sprawiły wiele 
radości. Dużą atrakcją cieszyły się 
zorganizowane „wykopki”. Uwień-
czeniem tego dnia było skoszto-
wanie najpopularniejszego dania z 
ziemniaka, czyli frytek.

Wycieczka
Dnia 26 października 2021 r. 

przedszkolaki z grupy III i VI wybrały 
się na pieszą wycieczkę do Aero-
klubu Radomskiego w Piastowie. 
Dzieci obejrzały prawdziwe samoloty 
i szybowce. Miały możliwość usiąść 
za sterami awionetki oraz wszystkie 
wzięły udział w konkursie sprawno-
ściowym „Awiatorzy ze Wsoli”, któ-
rego pomysłodawcą był Paweł Stęp-
nikowski – nauczyciel informatyki. 
Wygrała Ola Latosek, której samolot 
poleciał na odległość 7,8 m. II i III 
miejsce zajęły kolejno: Marysia Mazu-
rek oraz Wiktoria Borowiec. Upominki 
oraz dyplomy wręczyła dyrektor 
Dorota Dobosz. Na zakończenie, w 
ramach podziękowania za możliwość 
pobytu na terenie obiektu dzieci 
wręczyły dyrektorowi Aeroklubu 
własnoręcznie wykonany pamiąt-
kowy plakat oraz modele samolotów 
wykonane przez starszych kolegów.

Zawody strzeleckie
24 września 2021 roku,  

w Piastowie odbyła się impreza pod 
nazwą „Mazowieckie Młodzieżowe 
Zawody Strzeleckie Formacji Mun-
durowych”. W imprezie brały udział 
szkoły z naszej gminy Jedlińsk,  
a także z Radomia. Młodzież miała 
możliwość zapoznania się z pracą 
Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia, 
oraz funkcjonowania terytorialnej 

służby wojskowej. Z naszej szkoły w 
wydarzeniu brały udział klasy 8a, 8b i 
8c wraz z wychowawcami.

World cleanup day
Dzień Sprzątania Świata jest mię-

dzynarodową akcją ekologiczną. Jej 
celem jest edukowanie i promowa-
nie zachowań proekologicznych.  
Ochrona środowiska to jeden z prio-
rytetów edukacyjnych na obecny rok 
szkolny. W ramach zajęć rozwijają-
cych zdolności językowe, Karolina 
Morawska oraz uczniowie: Oliver 
(klasa 6a), Oliwier, Szymon i Alex 
(klasa 7c) postanowili przygotowy-
wać podcasty na aktualne ciekawe 
tematy, w tym podcast o ekologii.

„Życie – spacer po kamieniach”
18 października młodzieży z klas 

7 i 8 został zaprezentowany program 
słowno-muzyczny autorstwa Jacka 
i Michała Musiatowiczów pod tytu-
łem „Życie – spacer po kamieniach”. 
Jacek Musiatowicz podczas spo-
tkania podkreślał wartość rodziny, 
mówił, jak ważna jest dobra relacja 
z rodzicami i rodzeństwem. Prze-
strzegał przed zgubnym wpływem 
używek i niekorzystnym wpływie 
wirtualnego świata Internetu na 
dzieci i młodzież. Organizatorem 
koncertu była Gminna Komisja 
ds. Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych w Jedlińsku.

Pasowanie na ucznia
29 października 2021 r. był szcze-

gólnym dniem, który na zawsze 
pozostanie w pamięci każdego 
ucznia klasy pierwszej. W tym dniu 
dzieci oficjalnie przyjęte zostały do 
grona uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. W. Gombrowicza. 
Dzieci z przekonaniem przyrzekały: 
być dobrymi uczniami i Polakami, 
godnie reprezentować swoją klasę 
i szkołę, zachowaniem i nauką spra-
wiać radość rodzicom i nauczycielom. 
Po uroczystym ślubowaniu dyrektor 
Dorota Dobosz dokonała pasowania 
na ucznia dotykając symbolicznym 
ołówkiem ramienia pierwszoklasi-
stów i wypowiadając słowa: „Pasuję 
Cię na ucznia Publicznej Szkoły 
Podstawowej we Wsoli”. Wszystkim 
pierwszoklasistom życzymy wielu 
sukcesów na drodze obowiązków 
szkolnych.

Ocalić od zapomnienia
23 października uczniowie naszej 

szkoły należący do szkolnego 
wolontariatu i PCK spotkali się na 
cmentarzu parafialnym we Wsoli, 
by uporządkować Grób Nieznanego 
Żołnierza oraz zapomniane i zanie-
dbane groby. Z okazji zbliżającej się 
Uroczystości Wszystkich Świętych 
uczniowie wielu klas z nauczycie-
lami składali kwiaty, zapalali znicze 
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Przeszłość  
przywrócona teraźniejszości
W budynku Zespołu Szkolno

-Przedszkolnego otworzono Izbę 
Pamięci Ziemi Jedlińskiej. Wyda-
rzenie to wpisało się w obchody 
rocznicy śmierci Sługi Bożego bpa 
Piotra Gołębiowskiego, zasłużo-
nego jedlińszczanina, któremu 

dedykowano jedną z sal muzeal-
nych. Swoją obecnością uroczy-
stość poświęcenia Izby Pamięci 
Ziemi Jedlińskiej oraz sali muzeal-
nej dedykowanej Słudze Bożemu 
ks. bp Piotrowi Gołębiowskiemu 
uświetnili: ks. bp Marek Solar-
czyk – biskup radomski, Zbigniew 
Kuźmiuk – poseł do Parlamentu 

Europejskiego, przedstawiciele 
władz samorządowych oraz 
dyrektorzy różnych instytucji  
z terenu gminy Jedlińsk. 

Ab ovo
Pomysł utworzenia izby pamięci 

zrodził się już dawno, ale dopiero 
teraz nadarzyła się okazja, by go 
zrealizować.  Utworzenie takiego 
miejsca pamięci uchroniłoby 
cząstkę  dziedzictwa poprzednich 
pokoleń mieszkańców ziemi jedliń-

skiej od zapomnienia. Eksponaty 
pozyskane zostały z nieistnieją-
cego już Muzeum Ziemi Jedlińskiej, 
które powstało z inicjatywy Miło-
śników Ziemi Jedlińskiej w 1995 
roku. Przedmioty wystawione 
były tam w pięciu salach muze-
alnych tj. Portretowej, Pamiątek 
III Rzeczypospolitej, Historycz-
nej, Zabytkowych Przedmiotów, 
Strażackiej. Muzeum mieściło się  
w budynku dawnej szkoły i zostało 
zlikwidowane w 2012 roku,  

ZSP w Jedlińsku

i odmawiali modlitwę na Grobie 
Nieznanego Żołnierza. Pamiętali 
również o grobach zmarłych pracow-
ników naszej społeczności szkolnej. 
Młodzież naszej szkoły postanowiła 
uczcić pamięć zmarłych w 2021 roku 
parafian montażem słowno-muzycz-
nym. 7 listopada w kościele pw. św. 
Franciszka w Wielogórze odbył się 
wieczór, w czasie którego wysłu-
chane zostały refleksyjne utwory 
poetyckie, przeplatane odpowiednio 
dobranymi utworami muzycznymi. 
Uczestnikom towarzyszyły chwile 
zadumy, ciepłych wspomnień i 
refleksji nad życiem oraz bliskimi.

Konkurs Poezji Patriotycznej
W dniu 09 listopada 2021 r. w 

Gminnym Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku odbył się XXV 
Konkurs Poezji Patriotycznej. Ucznio-
wie naszej szkoły zaprezentowali się 
w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 
0–II oraz kl. III–V. Wszyscy uczestnicy 
konkursu recytowali przygotowane 
przez siebie utwory o tematyce 
patriotycznej. Efektami wspaniałych 
występów były przyznane miejsca 
oraz wyróżnienia, uczestnicy dostali 
dyplomy oraz książki. Wyniki kon-
kursu przedstawiają się następująco: 
Marcel Staniak (0B) – I miejsce, Maria 
Paluch (IVa) – I miejsce, Marta Sułkow-
ska (Ia) – II miejsce, Kamila Chodowicz 
(0b) – wyróżnienie, Maja Kozłowska 
(IIa) – wyróżnienie, Maria Tomalska 
(IIc) – wyróżnienie, Barbara Gwiazda 
(IVb) – wyróżnienie, Hanna Starzyń-
ska (IVb) – wyróżnienie. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy! Jesteśmy  
z Was dumni!

Święto Niepodległości
W dniu 10 listopada uczniowie 

wszystkich klas i dzieci z wszystkich 
grup przedszkolnych zaśpiewały 
hymn Polski – „Mazurek Dąbrow-
skiego”, włączając się do akcji „Szkoła 
do hymnu”, realizując jednocześnie 
jedno z zadań Międzynarodowego 
Projektu Edukacyjnego „Piękna 
Nasza Polska Cała”. Projekt ten 
jest realizowany w naszym przed-
szkolu w bieżącym roku szkolnym, 
a jego celem jest kształtowanie 
postaw patriotycznych u dzieci i 
młodzieży, uwrażliwienie ich na 
piękno, folklor i tradycje Polski. 
Tego dnia dzieci recytowały wiersze 
o tematyce patriotycznej, wyko-
nały prace plastyczne związane  
z symbolami narodowymi, śpiewały 
piosenki oraz zorganizowały razem 
z wychowawczyniami kącik książki 
patriotycznej, który cieszył się 
dużym zainteresowaniem. Tego dnia 
dominowały barwy biało-czerwone.

Międzynarodowy 
Dzień Praw Dziecka
W piątek, 19 listopada setki szkół 

i przedszkoli w całej Polsce po raz 
kolejny obchodziły Międzynaro-
dowy Dzień Praw Dziecka wspólnie 
z UNICEF. Wydarzenie jest orga-
nizowane z okazji przypadającej 
w sobotę 20 listopada rocznicy 
uchwalenia Konwencji o prawach 

dziecka. Dzień ten przypomina nam, 
że wszyscy powinniśmy zwracać 
szczególną uwagę na dzieci i ich 
prawa. W naszej szkole Rzecznik 
Praw Ucznia wspólnie z wychowaw-
cami zadbali, by był to szczególny, 
radosny dzień dla dzieci. Były zaję-
cia przypominające prawa dziecka 
zapisane w Konwencji, piosenki, 
zabawy przy muzyce oraz słodki  
poczęstunek dla dzieci.

Dzień Pluszowego Misia
25 listopada naszą szkołę odwie-

dził nietypowy gość – miś panda. 
Ku zaskoczeniu przedszkolaków i 
uczniów klas I–III, czarno-biały miś 
tańczył i opowiadał wiele o waż-
nej sprawie, jaką jest aktywność 
ruchowa i czym może grozić jej brak. 
Miś zjawił się w szkole z okazji roz-
strzygnięcia szkolnego konkursu dla 
najmłodszych. Zadaniem było przed-
stawić misia w formie plastycznej, 
był to konkurs rodzinny, zachęca-
jący do współpracy rodziców i dzieci. 
Nagrody za najlepsze prace spra-
wiły mnóstwo radości, a miś obiecał 
odwiedzić dzieci za rok.

Honorowe Krwiodawstwo
W dniach 22–26 listopada będą 

obchodzone Dni Honorowego Krwio-
dawstwa Polskiego Czerwonego 
Krzyża. W związku z tą akcją człon-
kowie SK PCK przygotowali plakat 
zawierający hasła propagujące 
oddawanie krwi. Choć sami jeszcze 
nie mogą zostać dawcami, promują 
i edukują w zakresie honorowego 
krwiodawstwa.

Wszystkie serca dla serducha
Jest nam niezmiernie miło poin-

formować, że w tym roku szkol-
nym wolontariusze wystartowali z 
piękną inicjatywą. Postanowiono 
zebrać fundusze na zakup ogrom-
nego, metalowego serca, do którego 
będziemy sukcesywnie zbierać pla-
stikowe korki i nakrętki. W naszym 
środowisku jest wiele dzieci oraz 

rodzin, które chętnie skorzystają z 
takiej pomocy. Serce, które znajduje 
się tuż przed wejściem głównym do 
szkoły z dnia na dzień zapełnia się 
kolorowymi nakrętkami. Wspólnie 
możemy wiele pomóc.

Z życia biblioteki…
Pasowanie na czytelnika
17 listopada uczniowie klas pierw-

szych odwiedzili bibliotekę szkolną 
i stali się czytelnikami. Spróbowali 
swoich sił w czytelniczym quizie, w 
którym wykazali się dużą wiedzą 
na temat literatury dziecięcej. Uro-
czyście złożyli przyrzeczenie czy-
telnika. Na zakończenie spotkania 
samodzielnie wybrali i wypożyczyli 
swoje pierwsze książki. Wszyscy 
otrzymali pamiątkowe gadżety 
oraz książki przekazane w ramach 
kampanii „Mała książka – wielki czło-
wiek”, prowadzonej przez „Insty-
tut Książki” i Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 
Gratulujemy nowym czytelnikom  
i życzymy przyjemnej lektury – samo-
dzielnej i wspólnie z rodzicami.

Miesiąc bibliotek szkolnych
Tegoroczny Międzynarodowy Mie-

siąc Bibliotek Szkolnych obchodzony 
był pod hasłem „Baśnie i legendy z 
całego świata”. Przez cały miesiąc 
można było wypożyczać książki z 
wystawy prezentującej baśnie i 
legendy z różnych krajów. W każdym 
tygodniu października prezento-
wane były książki o innej tematyce.

Wycieczki szkolne
W dniu 21 września 2021 r. 

uczniowie klas drugich zwiedzały 
Muzeum Wsi Radomskiej. Wizyta w 
skansenie miała charakter eduka-
cyjny. Uczniowie uczestniczyli w lek-
cjach muzealnych, m.in. w „Lekcji kali-
grafii”, na której ćwiczyli piękne pisa-
nie stalówką i atramentem, oraz lekcji 
„Od ziarenka do bochenka”, na której 
dowiedzieli się wielu ciekawych rze-
czy o pieczeniu chleba. Spacer z prze-

wodnikiem po skansenie był okazją 
do zdobycia wielu informacji o wyglą-
dzie dawnej wsi w naszym regionie. 
Wycieczka była świetną okazja do 
realizacji jednego z zadań projektu 
edukacyjnego „Z kulturą mi do twa-
rzy”, którego celem jest wzmacnianie 
poczucia tożsamości indywidualnej, 
kulturowej, narodowej, regionalnej 
i etnicznej, formowanie u uczniów 
poczucia godności własnej osoby  
i szacunku dla godności innych osób, 
ukierunkowanie ucznia ku warto-
ściom.

Dzień Chłopaka
Z okazji Dnia Chłopaka uczniowie 

klasy 2a wybrali się do Alpakarni 
Szczęścia w Wielogórze. Spędzili 
ten dzień na wesoło. Kontakt ze 
zwierzętami sprawił dzieciom dużo 
radości. Karmienie, spacer i fotki  
z alpakami były fantastycznym prze-
życiem. Ponadto dzieci wzięły udział 
w warsztatach kulinarnych i skompo-
nowały własną pizzę. Rozpoznawa-
nie swojego wypieku oraz konsump-
cja wywołały dużo uśmiechu na twa-
rzach dzieci. To był wspaniały dzień!

Wycieczka do Radomia
8 października uczniowie klasy 

7b pod opieką Beaty Krzesickiej 
i Lidii Kutkiewicz uczestniczyli  
w wycieczce do Radomia. Pierwszym 
punktem programu były odwiedziny 
w Mazowieckim Centrum Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia”, gdzie 
w kinie studyjnym uczniowie oglą-
dali film zawierający treści wycho-
wawcze pod tytułem: „Czarny Młyn”. 
Drugą część wycieczki stanowił 
spacer po starej części Radomia, pod-
czas którego uczniowie poznawali 
wybrane zabytki miasta i wydarzenia 
z nimi związane.

Akademia filmowa
19 października wszyscy 

uczniowie klas I–III wzięli udział w 
wycieczce do Multikina w ramach 
Akademii Filmowej. Przed projekcją 
bajki o przyjaźni pt. „Mój przyjaciel 
Ufik”, odbyła się lekcja o bezpieczeń-
stwie w Internecie. Dzieci otrzymały 
wiele ważnych wskazówek nt. racjo-
nalnego postępowania w sieci.

Wycieczka do Warszawy
28 października uczniowie  

z kl. IVa, IV i Vb wraz z opiekunami 
wyruszyli do Warszawy. Pierw-
szym punktem wycieczki była lekcja 
muzealna w Zamku Królewskim pt.  
„Z wizytą u Króla”. Następnie uczest-
nicy wyruszyli na długi spacer po Sta-
rym Mieście. Kolejnym ważnym miej-
scem wycieczki był Kościół Świętego 
Krzyża, w którym znajduje się serce 
Fryderyka Chopina. Następnym 
punktem był Pałac Kultury i Nauki, by 
z tarasu widokowego znajdującego 
się na 30. piętrze obejrzeć imponu-
jącą panoramę Warszawy i rozpoznać 
miejsca, które wcześniej zwiedzano. 
Kończąc bogaty w atrakcje dzień 
odwiedzono restaurację McDonald.

Katarzyna Wieteska



49

ponieważ został rozebrany budy-
nek starej szkoły, w której mieściło 
się muzeum. Celem nadrzędnym 
było również stworzenie właści-
wego, godnego miejsca dla pamią-
tek po biskupie Piotrze Gołębiow-
skim, który związany był z ziemią 
jedlińską. Był również patronem 
Publicznego Gimnazjum w Jedliń-
sku, zlikwidowanego po wprowa-
dzeniu reformy. Przy Izbie Pamięci 
Ziemi Jedlińskiej powstała osobna 
sala poświęcona biskupowi Pio-
trowi Gołębiowskiemu, w której 
znajdują się pamiątki po dostojnym 
synu ziemi jedlińskiej, m.in jego 
szaty liturgiczne oraz strój biskupi, 
księgi liturgiczne, którymi posługi-
wał się biskup, a także przedmioty 
codziennego użytku oraz fotogra-
fie. W dziejach Kościoła w Polsce 
na trwałe zapisała się postać bpa 
Piotra Gołębiowskiego, administra-
tora apostolskiego diecezji sando-
mierskiej. W listopadzie ubiegłego 
roku minęło czterdzieści lat od 
jego śmierci. Był on człowiekiem 
modlitwy i wielkiego zawierze-
nia, odważnie walczył o wolność 
Kościoła w Polsce, biorąc przykład 
z kard. Stefana Wyszyńskiego, 
Prymasa Polski. Pomysłodawcą 
sali dedykowanej Słudze Bożemu 
był głównie  ks. prałat dr Henryk 
Ćwiek, który pomagał zgromadzić 
pamiątki po biskupie Gołębiow-
skim. Zaangażowani byli również 
księża z parafii pod wezwaniem 
św. św. Apostołów Piotra i Andrzeja 
w Jedlińsku: ks. proboszcz kanonik 
Grzegorz Wójcik, ks. Piotr Klepa-
czewski oraz dyrekcja i nauczy-
ciele ZSP w Jedlińsku: dyr. Elżbieta 
Religa, wicedyr. Justyna Bujek,  
Anna Kraska. 

Zapolska 
w jedlińskiej bibliotece 
Kolejny raz nasza szkoła włą-

czyła się do akcji Narodowe Czy-
tanie organizowanej przez Pre-
zydenta RP. W piątek, 3 września 
2021 roku, uczestniczyliśmy w 
dziesiątej, jubileuszowej edycji 
Narodowego Czytania objętego 
Honorowym Patronem Pary Pre-
zydenckiej. Tym razem w Gminnej 
Bibliotece Publicznej uczniowie ze 
szkół z terenu naszej gminy czytali 
dramat Gabrieli Zapolskiej „Moral-
ność pani Dulskiej”. Problematyka 
utworu dotyczy życia zdegenero-
wanej rodziny, która podporząd-
kowując się kołtuńskim zasadom 
wyznawanym przez matkę i 
życiem na pokaz, zatraciła własną 
tożsamość. Każdy z jej członków 
inaczej reaguje na „moralność 
na pokaz”. Dramat ukazuje też 
powierzchowną mieszczańską 
moralność. Tytułowa Dulska stała 
się synonimem osoby pozbawio-
nej kręgosłupa moralnego, dbająca 
o swój wizerunek, a nie faktyczną 
uczciwość swoją i swojej rodziny. 
Dla Dulskiej ważne są pieniądze 
i gra pozorów. Nie ceni uczciwo-
ści drugiego człowieka, a jedynie 
opinię innych ludzi na jego temat. 
Zapolska krytykuje taką postawę i 
wyśmiewa kołtuńskie zakłamanie.

Już nie pierwszaki,ale uczniowie
Październik to ważny miesiąc 

dla naszych „pierwszaków”. 12 
października br. odbyło się paso-
wanie na ucznia. Pierwszoklasiści 
ślubowali na sztandar szkoły, zaś 
dyrektor - Elżbieta Religa - doko-
nała aktu pasowania. Uczniowie 
- w obecności dyrekcji szkoły oraz 
zaproszonych rodziców -  zapre-

zentowali krótki program arty-
styczny, w którym zdali pierwszy 
egzamin na ucznia. Śpiewająco 
odpowiadali na pytania doty-
czące naszej ojczyzny, szkolnej 
nauki oraz zasad zachowania. 
Na pamiątkę tego ważnego dnia, 
uczniowie otrzymali legitymacje, 
pamiątkowe dyplomy i upominki 
od rodziców.

Radosne świętowanie
Tegoroczne obchody 103. 

Rocznicy Odzyskania prze Pol-
skę Niepodległości świętowa-
liśmy w naszej szkole 09.11.  
i 10.11.2021r. Pierwszego dnia 
wspólnego celebrowania ucznio-
wie wzięli udział w Patriotycznym 
Karaoke: każda klasa prezentowała 
wylosowaną wcześniej piosenkę 
żołnierską lub pieśń patriotyczną. 
Wśród wspaniałych wykonań,  
w pamięci jury konkursowego 
pozostały piosenki wykonane 
przez klasy: 4b, 5a oraz 7a i to wła-
śnie uczniowie z tych klas zostali 
nagrodzeni słodkim upominkiem. 
W słoneczną środę, punktualnie 
o godz. 11.11 uczniowie klas 
1-8 wspólnie odśpiewali hymn 
państwowy. Melodia wyśpie-
wana przez 413 młodych patrio-
tów poniosła dźwięki mazurka  
w świat. Nasza szkoła włączyła się 
także tego dnia w akcję Minister-
stwa Edukacji Narodowej „Szkoła 
Pamięta”, aby pielęgnować pamięć 
o lokalnych bohaterach historycz-
nych oraz przypominać historię 
małej ojczyzny. Uczniowie klas I- 
III zapalili symboliczne znicze przy 
pomniku poświęconym żołnierzom 
Armii Krajowej i innych organiza-
cji niepodległościowych, którzy 
walczyli i oddali życie za ojczyznę  
w latach 1939-56.

Pierwsze etapy 
zmagań za nami
Konkursy przedmiotowe objęte 

patronatem Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty należą do najlepiej 
punktowanych. Laureaci zwolnieni 
są z egzaminów przedmiotowych, 
otrzymują wpis na świadectwie. 
Wielu młodym ludziom otworzyły 
drzwi do wymarzonych szkół śred-
nich. Od wielu lat nasza szkoła 
bierze udział w konkursach tzw. 
kuratoryjnych. 

W bieżącym roku szkolnym do 
etapu rejonowego zakwalifiko-
wały się: Lena Dębniak (kl.VIIIa) 
– konkurs z języka polskiego oraz 
Maja Skrzypek (kl. VIIb) – konkurs 
z języka angielskiego. Duży sukces 
odniosły uczennice klasy V c Alicja 
Czarnecka i Nikola Belica. Obie 

zakwalifikowały się do finału ogól-
nopolskiego I Narodowego Testu 
Wiedzy o Sporcie. Konkurs skiero-
wany był do uczniów szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych. 
W kategorii młodszej do lat 12-tu 
wzięły udział Ala i Nikola. Do testu 
przygotowywały się ponad miesiąc 
pod kierunkiem Krystiana Kilara,  
a efekt okazał się znakomity. Test 
składał się z 30. pytań dotyczą-
cych historii starożytnych i nowo-
żytnych igrzysk olimpijskich, wyni-
ków polskich sportowców (głównie 
olimpijczyków), znajomości pod-
stawowych przepisów różnych 
dyscyplin sportowych. Na odpo-
wiedź na każde pytanie uczestnik 
miał zaledwie 30 sekund (należało 
wybrać prawidłową odpowiedź  
z podanych czterech wariantów). 
Po ogłoszeniu wyników, spośród 
ponad 4 tysięcy uczestników, w 
najlepszej trzydziestce kwalifi-
kującej się do finału, znalazły się 
Ala i Nikola. Organizatorem testu 
jest Fundacja Druga Droga Mistrza,  
a partnerami Ministerstwo Sportu  
i Turystyki, TVP Sport, Polski Zwią-
zek Koszykówki oraz Grójecki Ośro-
dek Sportu „Mazowsze”. Życzymy 
naszym uczennicom powodzenia!

Z ostatniej chwili
Tuż przed oddaniem do druku 

grudniowego wydania „Pano-
ramy…” otrzymaliśmy wyniki kon-
kursu. Znakomicie zaprezentowała 
się Alicja Czarnecka w finale ogól-
nopolskim I Narodowego Testu 
Wiedzy o Sporcie. W kategorii 
młodszej do lat 12-tu Ala zajęła 
3. miejsce. W finale wystąpiła 
jeszcze jedna podopieczna Kry-
stiana Kilara – Nikola Belica, która 
wypadła lepiej niż w eliminacjach i 
zajęła miejsca 11-15 w gronie 30. 
uczestników wyłonionych z ponad 
4 tysięcy uczestników konkursu. 
Obie nasze finalistki - oprócz 
pamiątkowych dyplomów z pod-
pisami medalistów olimpijskich - 
otrzymały sprzęt sportowy i sporo 
okolicznościowych gadżetów. W 
komisji konkursowej II etapu zasie-
dli wybitni sportowcy: podwójny 
mistrz olimpijski w pchnięciu kulą 
- Tomasz Majewski, wicemistrz 
olimpijski w zapasach - Andrzej 
Supron oraz prezes Fundacji 
Druga Droga Mistrza - siatkarz-o-
limpijczyk Witold Roman, a także 
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec - 
Dariusz Gwiazda, który objął kon-
kurs patronatem honorowym oraz 
Ireneusz Wojciechowski Dyrektor 
GOS „Mazowsze”. Recytatorskie 

pojedynki na słowa 24 paździer-
nika 2021 r. odbyły się szkolne eli-
minacje XXVI Gminnego Konkursu 
Poezji Patriotycznej organizowa-
nego przez Gminne Centrum Kul-
tury i Kultury Fizycznej w Jedliń-
sku. Wzięli  nich udział uczniowie 
z klas młodszych oraz 4-8. Konkurs 
miał na celu wspieranie działań 
twórczych dzieci, propagowanie 
wartości patriotycznych, popula-
ryzację poezji wśród dzieci  mło-
dzieży oraz rozbudzanie wrażliwo-
ści na piękno poezji polskiej. Oce-
niano kulturę słowa, bezbłędną 
recytację, płynność wypowiedzi, 
poprawną wymowę, dobór wiersza 
oraz interpretację i ogólne wraże-
nie artystyczne. W etapie gmin-
nym nagrodzeni zostali: Marcel 
Bujała - II miejsce, Pola Walczak-II 
miejsce, Jan Głogowski - II miej-
sce; kategoria II: Julia Podymniak 
- I miejsce, Kajetan Popiel – wyróż-
nienie;  kategoria III: Antonina  
Makulska- I miejsce.

Co słychać 
w przedszkolu? 
Nauka w przedszkolu nie jest 

nudna. Wiedzą o tym ucznio-
wie z najmłodszych grup naszej 
szkoły. Każdy dzień jest dla nich 
nowym wyzwaniem, treningiem 
uważności oraz sposobem na 
poszerzanie swojej wiedzy, dbają  
o to ich nauczycielki, organizując 
Dzień Przedszkolaka, Dzień Praw 
Dziecka. Dzieci pamiętały również 
o swoich ulubionych maskotach  
w Dniu Pluszowego Misia oraz 
bawiły się podczas imprezy andrzej-
kowej. Uczestniczyły w warsz-
tatach mydlarskich, spotkały się 
spotkania z pracownikami Poczty 
Polskiej, biblioteki oraz druhami  
z Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Z dziennika obieżyświata
Początek roku szkolnego obfito-

wał z wycieczki turystyczno-krajo-
znawcze. Uczniowie ZSP, którym 
niestraszna niesprzyjająca aura, 
spędzali czas również na wyjaz-
dach integracyjnych. Odwiedzili 
Zator z Energylandią, Kraków, Cen-
trum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 
Czarnolas z muzeum Jana Kocha-
nowskiego, Muzeum Zabawy  
i Zabawek w Kielcach oraz jaski-
nię Raj w Górach Świętokrzyskich, 
Muzeum Wsi Radomskiej; bawili 
się w Eventballu w Kolonii Rzecz-
ków oraz piknikach organizowa-
nych z okazji Dnia Chłopaka. 

A nadzieja znów
wstąpi w nas… 
Z okazji zbliżających się świąt 

Bożego Narodzenia Dyrekcja, 
Grono Pedagogiczne, Uczniowie 
oraz Rodzice składają wszystkim 
Czytelnikom „Panoramy Gminy 
Jedlińsk” życzenia świąteczne. 
Niech zapisane poniżej słowa 
przyniosą wszystkim nadzieję 
i pokój, że „wszystko ma sens”:  
A nadzieja znów wstąpi w nas, nie-
obecnych pojawią się cienie. Uwie-
rzymy kolejny raz w jeszcze jedno 
Boże Narodzenie. I choć przygasł 
świąteczny gwar, bo zabrakło znów 
czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas 
i z nami trwaj wbrew tak zwanej 
ironii losu. Przyjdź na świat, by 
wyrównać rachunki strat, żeby 
zająć wśród nas puste miejsce przy 
stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć 
się dzieckiem w nas i zapomnieć, 
że są puste miejsca przy stole…

 
 Anna Kraska
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Drogowiec liderem 
jesiennej rundy.
Bardzo dobrze radzą sobie 

piłkarze nożni GKS Drogowiec 
Jedlińsk w rozgrywkach Tymex 
ligi okręgowej. W 15 meczach 
zgromadzili 35 pkt. i są lide-
rem w ligowej tabeli. Futboliści 
Jedlińska wygrali 11 meczów, 
2 zremisowali i przegrali. Mają 
korzystny bilans bramkowy 
43:10. Za Drogowcem grupa 
pościgowa: LKS Promna 34 
pkt, Orzeł Wierzbica 32 pkt 
i  KS Warka 30 pkt.   W trakcie 
rundy GKS odniósł kilka efek-
townych zwycięstw pokonując 
Pilicę Nowe Miasto 7:0, Oronkę 
Orońsko, Młodzika-18 Radom i 
KS Potworów po 5:0. Wygrane 
różnicą dwóch bramek zostały 
wypracowane w meczach z KS 
Warka, Powiślanką Lipsko, Polo-

nią Iłża w stosunku 2:0 oraz z 
Radomiakiem S.A. i Gryfem z 
Policznej po 3:1. Okazałe było 
też zwycięstwo 4:1 z zajmują-
cym 3. miejsce  Orłem Wierzbica 
na jego boisku. I jeszcze cenna 
wygrana 2:1 w Szydłowcu.  
Przegrane okazały się potyczki 
z wiceliderem  KS Promna 1:2 
i niespodziewanie u siebie 
z Jodłą Jedlnia Letnisko 0:2. 
Kolejne dwa punkty to efekt 
remisów 2:2 z Mazowszem 
Grójec i 0:0 z Prochem Pionki. 
Druga runda zapowiada się  
niezwykle ciekawie. 

Młodzieżowe i dziecięce grupy 
GKS-u trenują systematycznie. 
Kolejnym efektem dobrej pracy 
trenerów drogowca jest powoła-
nie do kadry wojewódzkiej U-13 
dwunastoletniej Julii Mazur  
z Jedlińska.

W siatkarskich ligach
Od początku sezonu siatkarze 

SPS Radmot Jedlińsk utrzymują 
się w czołówce IV ligi mazo-
wieckiej. Aktualnie zajmują 
drugą pozycję za zespołem 
Wojtmar  JHmedia Szydłowiec. 
Dotychczas rozegrali 8 spotkań, 
z których 7 rozstrzygnęli na 
swoją korzyść.  Pokonali po 3:0 
drużyny Gromu Przytyk, Promo-
tora Gózd, Olimpu Skaryszew, 
KKS Kozienice II i Olimpijczyka 
Mszczonów,  Z ekipami GKS 
Jastrzębia  i KS Raszyn wygrali 
3:1.  Jedyna porażka 1:3 została 
poniesiona z liderem z Szy-
dłowca. Do rozegrania w tej run-
dzie  pozostały gry z drużynami 
środka tabeli z Belska, Błędowa 
oraz Orlętami Raszyn.  

Nowopowstały zespół siat-
karek SPS LEVEL UP Jedlińsk 
występuje w rozgrywkach III ligi 
mazowieckiej. W grupie wystę-

puje 8 drużyn, które zdążyły 
rozegrać po dziewięć spotkań. 
Drużyna Jedlińska odniosła w 
nich 7 wygranych i doznała 
dwóch porażek.  Wygrane po 3: 
0 zostały odniesione z Jedynką 
Kozienice (dwukrotnie), WTS 
Inovativ Warka, Gromem Przytyk 
oraz UKS Esperanto Warszawa. 
Ponowne starcie z ekipą z War-
szawy przyniosło wygraną 3:2. 
Na koncie  SPS-u jest jeszcze 
wygrana z GLKS Nadarzyn 3:1. 
Przegrane nasz zespół zanoto-
wał z siatkarkami Orląt Raszyn 
0:3 i UKS Sparta Grodzisk Mazo-
wiecki 1:3. Obecnie drużyna zaj-
muje 3. miejsce w ligowej tabeli. 

Ligowe boje 
tenisistów stołowych
W nowym sezonie, niespo-

dziewanie, występuje w II lidze 
seniorów zespół ULKS Viktoria 
Jedlińsk, grający aktualnie pod 
szyldem M&T Group Jedlińsk. 
W związku z pojawieniem się 
możliwości wykupu miejsca od 
jednego z drugoligowców, ekipa 
Jedlińska postanowiła wykorzy-
stać tę szansę (regulamin PZTS 
stwarza taka możliwość). Jednak 
w jedlińskim teamie nie nastą-
piły istotne wzmocnienia. Pro-
wadzący zespół i jednocześnie 
grający Bogdan Religa powie-
dział: – Zdajemy sobie sprawę, 
że utrzymanie zespołu, na tym 
poziomie rozgrywek,  jest dla 
nas praktycznie niemożliwe.  
Liczę, że gra w gronie drugoli-
gowców to będzie dla nas spore 
doświadczenie, które zaprocen-
tuje w przyszłości -  zakończył. 
W dotychczasowych meczach Seniorzy Drogowca pokonali wysoko drużynę Młodzika-18 Radom 5:0. •

Zespoły  Jedlińska  podsumowują pierwszą rundę 
ligowych rozgrywek, trzy finały wojewódzkie 
szkolnych ekip PSP w Jedlińsku.

Julia Mazur została powołana na konsultację kadry 
wojewódzkiej U-13.

•

Srebrni medaliści eliminacji międzypowiatowych XXIV MIMS  
w unihokeju wraz z opiekunem: Tymoteusz Sułek, Jakub Strzelczyk, 
Michał Sułek, Bartosz Korzeniowski, Brajan Szymanowicz, Miłosz 
Jesionek, Filip Sobień, Antoni  Rajkowski, Wojciech Potera, Mikołaj 
Trzebieniak, Dawid Lipiec, Dawid Stolarczyk.

•
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M&T Group Jedlińsk poniósł  8 
wysokich porażek. Z 80 -ciu 
stoczonych w meczach poje-
dynków gracze Jedlińska zdołali 
wygrać 8 gier, z czego połowa to 
wygrane Religi. Dwie wygrane 
odniósł Paweł Malinowski, pozo-
stałe to wygrane w deblach. 
Druga drużyna, grająca w grupie 
D piątej ligi jako ULKS Vikto-
ria Jadar Jedlińsk plasuje się na 
ósmym miejscu (gra 11 drużyn). 
W 9-ciu meczach zgromadzili 
5 pkt. pokonując 9:1 KTS IV 
Kozienice,  8:6 Pałac Młodzieży 
Syrena II Warszawa i remisu-
jąc z czwartym zespołem Spa-
lonej Mleczarni Pruszków 7:7. 
Indywidualnie najwięcej gier 
wygrali Jurij Chalenko – 11 i Filip  
Brzyski – 9. 

Ze  szkolnych aren
W XI Międzynarodowych 

Zawodach Lekkoatletycznych 
dla Szkół im. Henryka Jakimiaka 
w Siedlcach uczniowie PSP  
w Jedlińsku ośmiokrotnie sta-
wali na podium. Złote medale 
zdobyli: Miłosz Jesionek na 
dystansie 1000m w roczniku 
2007, Karol Gołda w biegu na 
300 m (2010 r.) oraz sztafeta 
olimpijska mieszana w roczniku 
2007 w składzie Brajan Szy-
manowicz, Tymoteusz Sułek, 
Karina Bartnik i Wiktoria Bart-
nik. Jako drugi minął linię mety 
Filip Piasek (2009 r.) pokonując 
dystans 600 m i tym samym 
zdobył srebrny krążek. Na naj-
niższym stopniu podium stanęli: 
Dawid Lipiec (2008r.) w biegu 
na 600m, Aleksander Kacprzak 
(2011r.) -300m oraz sztafety: 
olimpijska – Kuba Strzelczyk, 
Michał Sułek, Maria Szymczak, 
Maja Florek (2008r.) i 4x100m 

w składzie Bartosz Korzeniow-
ski, Filip Strzelczyk, Tymoteusz 
Sułek i Brajan Szymanowicz 
(wszyscy 2007r.).

 Niewiele imprez odbyło się 
na jesieni w ramach XXIV Mazo-
wieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej i Dzieci. Do finałów 
wojewódzkich zakwalifikowały 
się 3 sztafety przełajowe z PSP 
w Jedlińsku, które w eliminacjach 
międzypowiatowych wywal-
czyły 2 złote medale (dziew-
częta młodsze i chłopcy starsi) 
oraz 1 srebrny (dziewczęta 
starsze). W finale przeszkodą na 
zajęcie dobrych miejsc  okazała 
się… wycieczka, na którą wyje-
chało  sporo uczniów będących 
podstawowymi zawodnikami 
sztafet. W efekcie nasze dru-
żyny były tłem dla najlepszych 
ekip w finale wojewódzkim. 
Ostatecznie 8. miejsce dla 
sztafety chłopaków, 13. lokatę 
zajęły dziewczęta młodsze. 
Dziewczyny starsze przybiegły 
na metę na 14. miejscu.

Niezwykle zacięte były roz-
grywki powiatowe w unihokeju. 

Zespoły naszej gminy powal-
czyły ze zmiennym szczęściem. 
Chłopcy z PSP w Jedlance oka-
zali się najlepsi w młodszej 
kategorii. Ich sukces powtórzyli 
starsi chłopcy z PSP w Jedliń-
sku. Te dwa zespoły awanso-
wały do finału międzypowiato-
wego, w którym ekipa Jedlińska 
wywalczyła srebro a drużyna  
z Jedlanki stanęła na trzecim 

stopniu  podium. O drugim miej-
scu drużyny z Jedlińska zadecy-
dował gorszy stosunek bramek 
niż zespół z Radomia. Zabrakło 
nieco szczęścia   zespołom żeń-
skim z Jedlińska. W eliminacjach 
powiatowych, w kategorii star-
szej, do wyłonienia zwycięzcy 
potrzebne było wykonywanie 
rzutów karnych. Po wykonaniu 
regulaminowych trzech strza-
łów przez zawodniczki Jedlińska 
i Czarnej nadal był remis. Sędzia 
zarządził strzelanie po jed-
nym rzucie karnym do skutku. 
Dopiero  ósma kolejka przynio-
sła rozstrzygnięcie na korzyść   
drużyny z Czarnej. Dziewczyny 
młodsze w pierwszym spotkaniu 
rozgromiły Czarną 8:1.  W kolej-
nym, w którym prowadzenie 
zmieniało się jak w kalejdosko-
pie, uległy jedną bramką zawod-
niczkom ze szkoły we Wrzosie 
5:6.  Jak się okazało kilka dni 
później, drużyna z PSP we Wrzo-
sie zdobyła złoty medal w eli-
minacjach międzypowiatowych  
i pojechała na finał wojewódzki.  

 
Krystian Kilar

SPS LEVEL UP występuje w składzie: Maria Snopek,  Amelia Zielińska, Dominika Kępka, Julia Domagała, 
Dominika Czajka, Monika Ranecka, Maria Kurek, Paula Janicka, Marta Gędaj, Patrycja Kozieł, Weronika 
Brzuzy, Aneta Suligowska, Iga Majkowska, Alicja Świerczyńska, Oliwia Miernik, Aleksandra Rybicka, 
Julia Serafin, Paulina Dobrzyńska.

•

Brązowi medaliści eliminacji między powiatowych XXIV MID  
w unihokeju wraz z opiekunem: Igor Szymański, Oskar Malinowski, 
Piotr Stępień, Adam Żarłok, Dawid Prasek, Bartłomiej Górnik, Adam 
Wus, Jan Wieteska, Kacper Żabicki.

•

SPS RADMOT występuje w składzie: Łukasz Bociek, Michał Fijałkowski, Piotr Filipowicz, Karol 
Fryszkowski, Bartłomiej Gajdek, Dominik Gędaj, Miłosz Gregorczyk, Kamil Jarzyna, Dominik Kiernoz, 
Krzysztof Michalski, Piotr Piotrowski, Łukasz Ranecki, Mateusz Sąpór, Piotr Siek, Kacper Skawiński, 
Benedykt Skorżyński, Paweł Szrek, Michał Tomaszewski.

•
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I Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk 

19 grudnia odbył się I Turniej Piłki Siatkowej  
o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk.  Zawody 

dla uczniów szkół z terenu gminy Jedlińsk 
przeprowadził klub SPS RADMOT Jedlińsk w Zespole  
Szkolno - Przedszkolnym w Jedlińsku.

W turnieju wzięło udział pięć 
szkół podstawowych z gminy 
Jedlińsk: Bierwiec, Jedlanki, 
Ludwikowa, Starych Zawad i  
z Wierzchowin oraz dru-
żyna młodzieżowa klubu  
SPS RADMOT Jedlińsk.

Zwycięzcą I Turnieju Piłki 
Siatkowej o Puchar Wójta 

Gminy Jedlińsk została PSP 
w Jedlance, przed szkołami 
z Wierzchowin  i Bierwiec. 
Kolejne miejsca zajęły PSP  
w Ludwikowie i PSP  
w Starych Zawadach. 

MVP turnieju zdobyli Oliwia 
Piątkowska z PSP Ludwików  
i Bartłomiej Wus z PSP w Jedlance.


