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:: Słowo Wójta ::
Szanowni Państwo!
Przekazujemy Państwu pierwszy numer gazety gminnej, w której prezentować będziemy wydarzenia dotyczące naszej gminy z zakresu gospodarki, rolnictwa, oświaty,
historii, kultury, sportu i rekreacji.
Podobnie jak teraz tak i w następnych wydaniach będziemy się starali,
przekazywać również inne, istotne dla Państwa informacje.
Mam nadzieję, że z życzliwą przychylnością sięgniecie Państwo po następne jej wydania.
Jak Państwo zauważyliście nasza gazeta nie ma jeszcze swojej nazwy.
W związku z tym ogłoszam konkurs, którego wyniki opublikujemy w wydaniu świątecznym.
Zgłoszenia należy składać w terminie do 15 października 2004 r. w pok. nr 21 w Urzędzie Gminy
w Jedlińsku ul. Warecka 19 lub pocztą elektoniczną na adres e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl
Zachęcam Państwa również do odwiedzania naszej strony internetowej www.jedlinsk.pl.
Życzę przjemnej lektury
Wojciech Walczak

:: Koncert muzyki organowej ::
W kościele pw. Św. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku 29 sierpnia
br. o godz. 16:00 odbył się spektakl słowno – muzyczny, w ramach
XVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Radom -Orońsko 2004, który odbywa się pod auspicjami
Fundacji im. Mikołaja z Radomia.
W tegorocznym spektaklu wystąpili:
Włodzimierz Matuszak – popularny aktor z serialu „Plebania”
z recytacją.
Georgij Agratina – prof. Akademii Muzycznej w Kijowie. Naj-

Daje bowiem możliwość obcowania ze znakomitościami świata
kultury i Kulturą znaną nie tylko w Polsce ale i na całym świecie .
Nazwiska dotychczasowych wykonawców niech same przemówią
za siebie, Wiesław Ochman, Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof
Kolberger, Jerzy Zelnik .
Jest to impreza kameralna mająca od lat swoich stałych słuchaczy, ciesząca się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem

fot. dyr. festiwalu Robert Grudzień

fot. Od lewej: W. Matuszak, R. Grudzień, G. Agratina

większy autorytet w świecie w grze na cymbałach i wirtuoz gry na
ﬂetni .
Robert Grudzień z grą na organach: twórca i dyrektor festiwalu,
laureat wielu prestiżowych nagród w kraju i zagranicą .
Organizatorami w Jedlińsku tegorocznego jak i poprzednich
koncertów są : Rada Gminy, Wójt Gminy, ks. prałat Henryk Ćwiek,
Gminny Ośrodek Kultury.
Misja przyświecająca organizatorom koncertów oparta jest
na propagowaniu sztuki, która wzbogaca nasze życie kulturalne.
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wśród mieszkańców naszej gminy i nie tylko. W tym roku sporą
grupę uczestników spektaklu stanowiła młodzież i dzieci .
To już 14 koncert z tego cyklu. Tegoroczny spektakl słowno
– muzyczny poświęcony był poezji ks. Jana Twardowskiego. Poezji,
która żyje prawdą o nas samych oraz jest pokorą wobec najprawdziwszych wartości tych z dekalogu. Twórczość księdza – poety to
nie tylko nauka , myśl i utwory sakralne, ale też anegdoty, które
pokazują inne oblicze ks. Twardowskiego. Kilka z nich na koniec
spektaklu przytoczył Włodzimierz Matuszak, ku ogromnemu zachwytowi i rozbawieniu publiczności.

Anegdoty ks. Jana Twardowskiego
Do pewnego księdza przyszli młodzi rodzice, by ochrzcił ich syna imieniem Neptun. Ksiądz odmówił , twierdząc, że to imię pogańskie.
- To jakie może być? – zapytali zmartwieni.
- Nie wiem – odparł lekko zdziwiony i zniecierpliwiony ksiądz.
- Weźcie jakieś z pierwszej lepszej litanii.
Rodzice zajrzeli do książeczki do nabożeństwa i po chwili zdecydowali:
- Dobrze. To niech będzie „ Kyrie Elejson”.
v
Opowiadano mi taką historię. Jeden z dziedziców postawił nagrobek, na którym kazał wyryć
napis:
Dobry z ciebie był parobek,
Więc ci stawiam ten nagrobek.
Zdarzyło się, że po pewnym czasie ktoś kredą dopisał:
Kiedyś stawiał mu nagrobek,
to już nie był twój parobek,
ani tyś mu nie był panem.
Pocałuj go w piszczel. Amen.
v
Opowiadano mi o Cyganie, który w czasie spowiedzi niepostrzeżenie, kiedy ksiądz wychylił rękę z konfesjonału, ściągnął mu zegarek. Wyliczając grzech ,
powiedział:
- Ukradłem zegarek.
- Oddaj temu , komuś zabrał.
- Może ja księdzu oddam.
- Broń Boże, nie chcę tego zegarka. Zatrzymaj go przy sobie.
fot. Włodzimierz Matuszkiewicz

Aktualności

PIERWSZE MIEJSCE STRAŻAKÓW
Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Wielogóry w składzie: Grzegorz
Szczepański – dowódca, Sylwester
Michalec, Tomasz Michalec, Paweł
Jemiołek, Sylwester Kurpik, Mariusz
Król,Piotr Król, Krzysztof Owczarek
w pięknym stylu zdobyła pierwsze
miejsce na III Powiatowych Zawodach
Sportowo – Pożarniczych Jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Radomskiego. W zawodach,
które odbyły się w dniu 12.09.2004
na stadionie KS „Orzeł” w Wierzbicy
rywalizowało 13 drużyn klasy „ A”
/drużyny męskie/ i dwie drużyny klasy „C” /drużyny dziewcząt/. Wszystkie
drużyny prezentowały wysoki poziom
przygotowania, dlatego tym bardziej
cieszy zwycięstwo naszej drużyny.

Sprzątanie Świata
POLSKA 2004

W dniach 17, 18 i 19 września posprzątamy nasz kawałek ojczyzny,
udowaniając tym którzy go zaśmiecili,
że są w mniejszości.
Spotkamy się już 11 raz.
Do zobaczenia

GRATULUJEMY
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:: Dożynki 2004 ::
Miesiąc sierpień to okres
święta plonów – tradycyjnych
„DOŻYNEK”.
W dniu 22 sierpnia br. świętowano DOŻYNKI w parafii Jankowice. Uroczystości rozpoczęły
się mszą świętą dziękczynną za
tegoroczne plony. Był rytuał poświecenia chleba oraz procesja
z wieńcami dożynkowymi, wykonanymi przez parafian.
Parafia Jankowice swą siedzibę

fot. Od lewej: Przewodniczący Rady Powiatu: Edward Krok. Starostowie
Dożynek: Krzysztof Wójcik, Wanda Śpiewakowska. Proboszcz paraﬁi
Jankowice - Edward Musiał. Wójt Gminy Jedlińsk - Wojciech Walczak

ma na terenie gminy Jedlińsk ,
ale obejmuje ponadto sołectwa
w gminie Przytyk , Stara Błotnica i Zakrzew, czyli znajduje
się na terenie dwóch powiatów:
radomskiego i białobrzeskiego.
/LP/

fot. Zaproszeni goście

Zarówno goście jak i paraﬁanie Jankowic miło spędzili
niedzielne popołudnie podziwiając występy zaproszonych zespołów ludowych jak również rodzimych artystów.

:: Przyśpiewki dożynkowe ::
Rolnik to człek twardy sam wszystko buduje,
pożyczek nie bierze dzień i noc haruje.
l
Dożynki, dożynki wieńce dożynkowe,
zebraliśmy plony będą chlebki nowe.
l
Zespół wokalno - instrumentalny z Ludwikowa i Gutowa
reprezentował Gminę Jedlińsk na dożynkach powiatu radomskiego w Wolanowie w dniu 29.08.2004 r. Za najlepszy występ
w korowodzie wieńców dożynkowych został uhonorowany
pucharem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Gratulujemy!

Będą chlebki, nowe bułeczki z pszenicy,
Dożynkowe wieńce niosą przodownicy.
l
Żniwa się skończyły zboże już sprzątnięto
Wszyscy paraﬁanie obchodzą swe święto
l
Ziemia nasz majątek w niej pracować trzeba,
aby w naszym kraju nie zabrakło chleba.
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:: Poznajmy ich... ::
To stała rubryka, w której będziemy prezentować mieszkańców naszej gminy. W tym wydaniu chcielibyśmy przedstawić Państwu dwóch rolników z terenu gminy wyróżnionych
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaczeniem „Zasłużony dla rolnictwa”. Medale wzorowym rolnikom wręczone
były podczas powiatowego święta plonów w Wolanowie.

Pan Sławomir Imiołek – mieszkaniec Lisowa. Prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 65 ha, z czego 30 ha to grunty
własne. Specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego. Obecnie
posiada 88 szt. bydła, w tym 38 krów. Sprzedaż mleka w roku
2003 wyniosła 220 tys. litrów. Ostatnio zmodernizował linię
udojową i zainstalował stację zadawania pasz. Pan Sławomir
jest młodym, rozwijającym się rolnikiem, otwartym na nowości w dziedzinie rolnictwa. Współpracuje z Regionalnym
Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Radomiu i instytucjami rolniczymi. Często gości
u siebie wycieczki rolników zainteresowanych hodowlą, również z zagranicy. Chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami,
ale korzysta również z rad innych producentów.

Pan Kazimierz Fijałkowski – od 1992 r. prowadzi w
Mokrosęku gospodarstwo rolne o pow. 18 ha. Specjalizuje się
w hodowli bydła mlecznego i trzody chlewnej. W chwili obecnej w gospodarstwie znajduje się 16 szt. bydła w tym 11 krów
mlecznych. W 2003 r Pan Kazimierz sprzedał 50 tys. litrów
mleka. Ostatnio zmodernizował oborę o pow. 190 m2 instalując nowoczesną linią udojową.
Hodowlę 200 szt. trzody chlewnej prowadzi w cyklu zamkniętym. Chętnie korzysta z fachowego doradztwa technolo-

gicznego i technicznego doradców RCDRRiOW. Jest rolnikiem
otwartym na nowości w dziedzinie rolnictwa pilnie śledzącym
zmiany na rynku. /IW/

Uwaga rolniku !!!
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej zmieniło się lub weszło w życie szereg nowych przepisów dotyczących rolnictwa.
Przykładem może być nowa ustawa z dnia 18 grudnia 2003
o ochronie roślin, która weszła w życie dnia 01.05.2004, nakładająca na rolników różnorodne obowiązki. Do najważniejszych
z nich należą m.in.:
1. Wprowadzenie rejestracji producentów i dystrybutorów
materiału roślinnego - rejestracji producentów podlegają
wszyscy producenci materiału rozmnożeniowego/ np. nasion,
sadzonek, bulw, kłączy itp./ i ziemniaków - jeżeli są sprzedawane poza gospodarstwo.. W celu wpisania do rejestru należy
złożyć stosowny wniosek do Powiatowej Inspekcji Ochrony
Roślin.
2. Ewidencjonowanie producentów stosujących integrowaną produkcję / tzn. posiadających certyﬁkat/.
3. Prowadzenie przez posiadaczy gruntów, na których
stosowane są środki ochrony roślin określonej ewidencji
- ewidencja powinna zawierać: nazwę rośliny, pow. uprawy
roślin, pow. na której są wykonywane zabiegi ochrony roślin
oraz terminy ich wykonania, nazwy zastosowanych środków
ochrony i ich dawki, przyczyny zastosowania środków. Ewidencja ta powinna być przechowywana przez 2 lata od dnia
wykonania zabiegu.
4. Wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin tylko
przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin - zaświadczenia takie zachowują
ważność przez 5 lat od dnia wydania.
5. Wykonywanie zabiegów ochrony roślin opryskiwaczami
posiadającymi atest – badania sprawności technicznej powinny być przeprowadzane co 3 lata.
W czerwcu przesłaliśmy do sołtysów pilną informację dla
wszystkich podmiotów zajmujących się produkcją, obrotem
i dystrybucją ziemniaków o obowiązku rejestracji w terenowych jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa. Przypominamy, że opłata za rejestrację wynosi
5 zł.
Dzisiaj krótko podamy w jaki sposób powinny być oznakowane bulwy ziemniaków innych niż sadzeniaki.
1. Jeżeli ziemniak pochodzi od producenta krajowego – to na
oznaczeniu powinny znajdować się następujące dane: NUMER
REJESTRACYJNY PRODUCENTA, KOD STATYSTYCZNY
POWIATU, NA TERENIE KTÓREGO ZIEMNIAKI BYŁY
UPRAWIANE,
2. Jeżeli ziemniak pochodzi od pośrednika /dystrybutora/ - to
na etykiecie powinien być zamieszczony jeszcze NUMER REJESTRACYJNY DYSTRYBUTORA.
Oznakowania, w dowolnej formie np. prostej naklejki lub etykiety, umieszcza się na każdym opakowaniu jednostkowym
/worek, skrzynka/. Dla bulw przemieszczanych luzem, odpowiednie oznakowanie powinno się znajdować na przewożących je środkach transportu.
Szczegółowe informacje na ten temat uzyskacie Państwo w
jednostce terenowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej 2. /IW/
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:: Akcja lato 2004 ::
Lato to czas wypoczynku i relaksu dla wielu z nas,
a w szczególności dla dzieci i młodzieży. Rozpoczynają się
bowiem wakacje tak bardzo wyczekiwane przez uczniów. Powstaje jednak problem co mają zrobić z czasem, który do tej
pory spędzali w szkole, bo przecież nieliczni z nich wyjadą na
kolonie, obozy.

Najlepsze prace tegorocznych wakacji wykonali:Diana
Michalewska i Mikołaj Słomka „Kwiaty w wazonie” zrobione
techniką wydzieranki, oraz Ola Skoczek, Natalia Lis, Aneta
Koza pracę z plasteliny pt. „Świat baśni”.
Na wyróżnienie zasługuje opowiadanie Sylwii Padewskiej,
która w zaskakujący sposób przedstawiła swoją nową wersje
znanych bajek (Czerwony Kapturek, Księżniczka na ziarnku
grochu, Królowa Śniegu).
Gry i zabawy zręcznościowe cieszyły się największym zainteresowaniem.
Najlepsi okazali się chłopcy , bowiem turniej piłkarzyków
wygrali Daniel Lis i Mateusz Alberski , turniej tenisa stołowego
Michał Kwiatkowski a turniej bilarda Mateusz Alberski.
We wszystkich zajęciach zorganizowanych podczas wakacji

Alternatywną formę spędzenia wakacji zaproponował
Gminny Ośrodek Kultury w Jedlińsku (GOK) oraz świetlice:
Środowiskowa w Jedlance i Wiejskie: w Ludwikowie i Lisowie.
Podczas trwania „ Akcji Lato 2004” młodzież odwiedzająca
owe placówki mogła realizować swoje zainteresowania na wielu płaszczyznach. Harmonogram akcji został tak sporządzony,
aby każdy mógł wybrać coś interesującego dla siebie. W GOKu zajęcia zostały podzielone na trzy bloki tematyczne:
w GOK-u wzięło udział 50-ro dzieci i w pozostałych placówkach około 100.
Nagrodą dla najlepszych był wyjazd na trzydniową wycieczkę do Piwnicznej i Krynicy Górskiej.
Wycieczka została sﬁnansowana z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)
i uczestniczyło w niej 41 dzieci z terenu całej gminy.
W miesiącu lipcu 18-ro dzieci wzięło udział w rajdzie rowerowym zorganizowanym przez GOK i Świetlicę Środowiskową

- konkursy rysunkowo – plastyczne to : „Lato w barwach
tęczy”, „Kwiaty w wazonie”, „Moje rodzinne strony”, „Świat
baśni”, ”Moje wakacje we wspólnej Europie”, „Podwodne podróże”, „Moje marzenie”, „Niezapomniane wakacje z moim
bohaterem”.
- gry i zabawy zręcznościowe, w których rozegrano następujące turnieje: piłkarzyków, rzutek, warcab, tenisa stołowego,
bilarda, bingo oraz gry sportowe: „Mistrz rzutu”, tor przeszkód.
- gry i zabawy edukacyjne gdzie młodzież wykazała się
wiedzą biorąc udział w takich konkurencjach jak: scrabble,
krzyżówki, wykreślanki, „Opowiadanie z tytułów baśni”, lato
z piosenką, quizy pt. „Wiem prawie wszystko”, „Podróże małe i
duże”, „Zabawa z językiem polskim” .
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w Jedlance. Celem organizatorów było pokazanie uczestnikom
ciekawych miejsc znajdujących się na terenie Gminy .
Rajd zakończony został ogniskiem i pieczeniem kiełbasek
na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku.
W dniach 10\11\12. 08.br. młodzi chłopcy mogli sprawdzić

swoje umiejętności gry w piłę nożną. Rozegrany został bowiem III Gminny Turniej „Dzikich Drużyn”. Mecze odbywały
się na GOSiR-ze wzięło w nich udział 6 drużyn z terenu gminy
(FC Płasków, Jedlanka, Atlas Jedlińsk, Czarni Ludwików , Zieloni Ludwików, Jankowice).
W tym roku puchar ufundowany przez Wójta Gminy
zdobyli Czarni Ludwików reprezentujący Świetlicę Wiejską w
Ludwikowie. Drugie miejsce zajął Atlas Jedlińsk a, trzecie FC
Płasków. Królem strzelców został Dominik Włodarczyk (Jankowice) a najskuteczniejszym piłkarzem tegorocznych rozgrywek Michał Kwiatkowski (Atlas Jedlińsk). Nagrody dla drużyn
zostały ufundowane przez GK RPA .
Zajęcia proponowane przez GOK i świetlice dają możliwość zintegrowania młodych ludzi podczas dobrej ,wspólnej
zabawy i ciekawych konkurencji. Propagowanie takiej formy
spędzania wolnego czasu ma na celu kształtowanie właściwych
wzorów zachowań wśród młodzieży.
Młodzież odwiedzająca GOK oraz świetlice może spędzać
swój wolny czas nie tylko na proponowanych zajęciach i grach,
ale także może posłuchać dobrej muzyki, obejrzeć ﬁlm na
DVD,VHS czy pograć na komputerze. Może również rekreacyjnie uprawiać sporty na GOSiR-ze, do ich dyspozycji jest
bowiem boisko do gry w piłkę nożną, boisko do gry w piłkę
plażową, koszykówkę oraz kort tenisowy.
W GOK zakończenie „Akcji Lato 2004”odbyło się 28 sierpnia br. dyskoteką w trakcie, której wręczono dzieciom drobne
nagrody rzeczowe za udział w konkursach .
W roku szkolnym GOK czynny będzie od wtorku do soboty
w godzinach 12:00-20:00. Wszystkich serdecznie zapraszamy
Agnieszka Gryzek

fot. bez przciągania liny nie może odbyć się żaden festyn ...

:: Festyn Rodzinny ::
W dniu 20.06.2004 odbył się festyn rodzinny zorganizowany
przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Festyn rozpoczął się turniejem piłki nożnej, w którym rywalizowali przedstawiciele zakładów pracy działających na terenie gminy. W części artystycznej wystąpiły dzieci i młodzież ze
szkół z naszej gminy. Gwiazdą festynu był zespół Amore Roma
z Krakowa ze skrzypkiem cygańskim Robertem Gaborem Lakatoszem.
Mimo niesprzyjającej aury (padał deszcz) mieszkańcy bardzo licznie przybyli na stadion GOSiRu w Jedlińsku o czym
świadczą zdjęcia.

fot. z dużym aplauzem przyjęto występ dzieci.

fot. mieszkańcy gminy jak zwykle są niezawodni...

fot. nawet deszcz nie zniechęcił mieszkańców do przyjścia
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:: Gmina Jedlińsk w budowie ::
Kanalizacja
Przedmiotem projektu jest realizacja systemu kanalizacyjnego składającego się z sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy w celu obsługi mieszkańców i innych użytkowników w
granicach uzasadnionego ekonomicznie zasięgu tej sieci.
Ogólnym celem projektu jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód powierzchniowych, jak
też wód gruntowych i gleb z nieszczelnych szamb przydomowych. W wyniku realizacji powyższych celów nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki
życia mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia standardów w zakresie ochrony środowiska zawartych
w polskim prawie oraz dyrektywach Unii Europejskiej.
W efekcie realizacji inwestycji powstanie 9,8 km nowych

sieci kanalizacyjnych, a ok. 1600 osób uzyska dostęp do systemu.
Na realizację inwestycji potrzeba łącznie 2.992.145,77 PLN.
Proponowana struktura ﬁnansowania projektu zakłada 75%
udział środków ﬁnansowych Unii Europejskiej w kosztach
kwaliﬁkowanych. Realizacja projektu bez doﬁnansowania
spowodowałaby wzrost cen przekraczający akceptowalny
poziom 4% obciążenia dochodów gospodarstw domowych
(4,5%). Uzyskanie doﬁnansowania pozwoli na uzyskanie
efektów przy jednoczesnym uniknięciu szokowych wzrostów
cen, które w efekcie działania elastyczności cenowej popytu
mogłyby doprowadzić do niewykonalności projektu.
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Gmina opracowała projekt techniczny budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Jedlińsk z podziałem na pięć
zadań.
Zadanie I i II obejmuje sieć kanalizacji grawitacyjnej o
długości 2484mb, rurociągi tłoczne 1355mb przykanaliki
1303mb/140szt, pompownie P1,P2, P10 i P11 z przyłączami
energetycznymi
Zadanie III obejmuje sieć kanalizacji grawitacyjnej o
długości 1333m, rurociągi tłoczne o łącznej długości 1220m
pompownie P3 i P5, przykanaliki 356m/25szt., przyłącza energetyczne do pompowni.
Zadanie IV obejmuje sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości 1647m., rurociągi tłoczne 215m., przepompownie P4 i
P7, przykanaliki 1387m/69szt.
Zadanie V obejmuje sieć kanalizacji grawitacyjnej 1176m.,
rurociągi tłoczne 390m, przepompownie P6, P8 i P9, przykanaliki 181m/19szt.
Aktualnie w ramach Programu SAPARD realizowane jest
w cyklu dwuletnim /2004 –2005/ zadanie I i II, którego cał-

kowita wartość wynosi 1.222.847,33 PLN - 75% tej kwoty to
dotacja Unii Europejskiej uzyskana w 2004r.
Zadanie I i II projektu to jednak nie całość skanalizowanego Jedlińska. Realizując założenia polityki regionalnej państwa
w zakresie oczyszczania ścieków przygotowano i złożono w
miesiącu sierpniu 2004r. wniosek o następną pomoc ﬁnansową w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, tym razem w wysokości 1.503.907,67PLN
co stanowi 85% wartości zakładanych kosztów budowy zadania III, IV, V z terminem realizacji w roku 2006 r.
Przedsięwzięcie to będzie chronić wody przepływające
przez Jedlińsk, rzekę Radomkę z jej lewobrzeżnym dopływem
rzeką Tymianką. Będzie zatem miało istotny wpływ na zdrowie człowieka, co jest zgodne z Polityką Ekologiczną Państwa
oraz z Europejską Kartą Środowiska i Zdrowia, przyjętą na
I Europejskiej Konferencji pt.” Środowisko i Zdrowie” we
Frankfurcie nad Menem w 1989 r. Odpowiada to również
jednemu z podstawowych celów strategicznych UE, mówiącemu o osiągnięciu „takiej jakości środowiska, aby poziom
jego zanieczyszczeń nie miał znaczącego wpływu na zdrowie
człowieka”.
Projekt przedsięwzięcia spełnia wszystkie warunki, zarówno prawa polskiego, jak i prawach UE. Jego cele są spójne z celami i zadaniami określonymi w Strategii Rozwoju Gminy, Powiatu i Województwa, w której jako cel strategiczny wymienia

się zlikwidowanie zaniedbań w dziedzinie ochrony środowiska
poprzez poprawę jakości wód. W Programie „Ochrona Zlewni rzeki Radomka” jako cel podstawowy zapisano „poprawę
stanu środowiska przyrodniczego”, który ma być realizowany
poprzez podejmowanie konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie urządzeń służących ochronie środowiska i
zdrowia ludności. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych do
takich należy.
Adam Zieliński

Inwestycje drogowe
Ogólna długość dróg o nawierzchni asfaltowej w gminie
Jedlińsk wynosi 88 km z tego 45 km przypada na drogi gminne. W roku bieżącym zaplanowano przebudowę kolejnych sześciu odcinków z których trzy zostały wykonane i oddane do
użytkowania w sierpniu.

Są to zadania:
Przebudowa drogi gminnej przez wieś Nowa Wola o
długości 860 mb. Wartość zadania 165 tys. zł. w ramach zadania
wykonano wzmocnienie istniejącej podbudowy, odwodnienie
oraz nawierzchnię asfaltową.
- Przebudowa drogi gminnej Piastów - Stara Wieś, długość
odcinka. 930 mb. Wzmocniono podbudowę kruszywem oraz
wykonano nawierzchnię asfaltową. Wartość zadania - 169 tys.
zł.
- Przebudowa drogi gminnej Janki – Moczydło o długości
305 mb. Wykonana w latach ubiegłych podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem została przykryta nawierzchnią z

betonu asfaltowego. Wartość zadania – 30 tys. zł.
W chwili obecnej rozpoczęto realizację kolejnych trzech
zadań, których zakończenie zaplanowano na połowę października. Drogi zostaną utwardzone tłuczniem oraz przykryte nawierzchnią asfaltową. Będą to zadania:
- Przebudowa drogi gminnej Bierwce – Obózek na długości
640 mb. Wartość zadania wynosi 120 tys. zł.
- Przebudowa drogi gminnej Piaseczno – Górka na odcinku
750 mb . Wartość zadania 120 tys. zł.
- Przebudowa drogi gminnej Wsola - Stawy o długości 475
mb. Wartość zadania 110 tys. zł.
Na realizację powyższych zadań Gmina Jedlińsk otrzymała dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Kontraktu
Mazowieckiego w wysokości 81 tys. zł
Tomasz Szczepaniak

Budowa mostu
Trwają intensywne prace przy odbudowie mostu w ciągu
drogi gminnej nr 003 na rzece Radomce – Młynówce w miejscowości Piaseczno W miejscu drewnianego, uszkodzonego
w czasie powodzi powstaje nowy, żelbetowo-stalowy. Wartość
inwestycji 270 tys. zł. Planowany termin zakończenia prac 15
listopada 2004 r. Na okres budowy wykonano kładkę z przeznaczeniem dla ruchu pieszego, pojazdy samochodowe kierowane są objazdem przez wieś Lisów. Inwestycja realizowana
jest przy udziale środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w kwocie 120 tys. zł .
Tomasz Szczepaniak
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Unijne fundusze
- szansą dla aktywnych rolników
W latach 2004 – 2006 z budżetu Unii Europejskiej traﬁ do
rolnictwa i na obszary wiejskie około 7, 2 mld. euro / ok. 29
mld zł./ Będą to środki ﬁnansowe przeznaczone na:
Dopłaty bezpośrednie / 40%/, rozwój wsi / Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich / 32 %/, fundusze strukturalne / Sektorowy
Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich /17 %/,
interwencję rynkową i subsydia eksportowe / 11 %/; około 20
działań, których celem jest m.in. podniesienie konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych.
Już teraz rolnicy mogą się ubiegać o:
1. Renty strukturalne – czyli wcześniejsze emerytury dla
rolników w wieku przedemerytalnym, którzy przekażą gospodarstwo o pow. co najmniej 1 ha następcom lub innym
młodszym rolnikom na powiększenie ich gospodarstw. Rolnik musi je prowadzić od co najmniej 10 lat, w tym przez 5 lat
musi być ubezpieczony w KRUS / w dniu złożenia wniosku/.
Wysokość renty może wynosić od 210 do 440 % najniższej
emerytury.
2. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych
/przedłużenie programu SAPARD/ maksymalny poziom
wsparcia wynosi 300 tys. zł po zakończeniu inwestycji, w
formie zwrotu 50 % a dla młodego rolnika 55- 65 % kosztów
kwaliﬁkowanych inwestycji / m.in. budowy lub remontu budynków produkcyjnych, zakupu gruntów rolnych, zakładania
plantacji wieloletnich, zakupu maszyn i urządzeń do produkcji rolnej i przechowalnictwa, zakupu stada podstawowego,
budowy i instalacji urządzeń nawadniających./
3. Programy rolnośrodowiskowe - m.in. na stosowanie
ekologicznych metod gospodarowania, utrzymanie łąk i pastwisk o wysokich walorach przyrodniczych, ochronę gleb i
wód, zachowanie rodzimych ras zwierząt.
4. Od 1.09.2004 został uruchomiony Program zalesieniowy
- czyli jednorazowa dotacja w wysokości 80 % kosztów założenia uprawy / od 986,24 do 1353,21 euro/ha / oraz przez
kolejne 5 lat premia pielęgnacyjna / od 96,32 do 252,29 euro/
ha, jednak nieprzemyślane zapisy zawarte w Rozporządzeniu
Rady Ministrów dot. warunków i trybu udzielania pomocy na
zalesienia pozbawiły automatycznie mieszkańców koło 90 %
gmin w Polsce możliwości skorzystania z tej formy wsparcia.
Wójt naszej gminy wystosował w tej sprawie stosowny list do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Prawdopodobnie w październiku zostaną uruchomione
pozostałe programy:
1. Pomoc dla gospodarstw niskotowarowych – czyli premia
roczna w wysokości 1250 euro na gospodarstwo, maksymalnie przez 5 lat, ułatwiająca wejście gospodarstw na rynek,
poprzez poprawę ich konkurencyjności i zwiększenie dochodowości.
2. Ułatwienie startu młodym rolnikom - czyli bezzwrotna
dotacja /50 tys zł./ dla rolnika w wieku 18 – 40 lat, ubezpieczonego w KRUS, posiadającego odpowiednie kwaliﬁkacje
zawodowe, który po raz pierwszy podejmuje samodzielne prowadzenie gospodarstwa, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy

10

przed podjęciem przez ARiMR decyzji o udzieleniu pomocy.
Gospodarstwo to musi nie później niż w ciągu 5 lat osiągnąć
wymogi żywotności ekonomicznej i produkcji zgodnej z
wymogami ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt.
3. Tworzenie grup producentów rolnych - Pomoc udzielana
będzie nie dłużej niż przez 5 lat / kwota wsparcia ma być
wyliczana na podstawie rocznej wartości netto sprzedanej
produkcji wyprodukowanej w gospodarstwach członków grupy i nie przekroczy 5 % i 2,5 % w pierwszym roku do 2 % i 1,5
% tej wartości w ostatnim roku/.
4. Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii
Europejskiej – czyli pomoc przewidująca roczne premie wypłacane do 3 lat, /łącznie od 80 do 150 tys. zł./
5. Wsparcie na różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa - czyli doﬁnansowanie / do 50 % kosztów
przedsięwzięcia po zakończeniu inwestycji/, nie więcej niż
300 tys. zł. Na projekty tworzenia dodatkowej działalności
dla rolnika lub domowników/ np. agroturystyka, usługi na
rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej, wstępne przetwórstwo i
przygotowanie produktów rolnych do sprzedaży, rzemiosło i
rękodzielnictwo, usługi świadczone za pomocą Internetu/.
UWAGA: w Każdy wtorek i piątek w Urzędzie Gminy w
Jedlińsku dyżuruje specjalista ODR, który udziela szczegółowych informacji na powyższe tematy /tel. 32-13-098/.
/IW/

Ogłoszenie
W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszy
się Działanie 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne”, współﬁnansowane Europejskiego Funduszu Społecznego, Starostwo Powiatowe
w Radomiu przygotowuje drugi termin naboru wniosków
– tylko dla studentów.
Aby sprawnie przeprowadzić planowany nabór
i wyjaśnić Państwa pytania zapraszamy do Urzędu Gminy
w Jedlińsku (pok. 11 a).
Wnioski dla studentów będą przyjmowane w terminie:
Od 09.09.2004r. - 30.09.2004r.
Urząd Gminy Jedlińsk
Pon. - Pt.
8:00 - 15:00
pok. 11 a
Informacja o wymaganych dokumentach potrzebnych do
złożenia wniosku:
- zaświadczenie ze szkoły wyższej, że osoba ubiegająca się
o stypendium jest aktualnie studentem,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za rok 2003,
- zaświadczenie ( pok. Nr 10 – Urząd Gminy) o wielkości
gospodarstwa rolnego,
- zaświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy Jedlińsk
(pok. Nr 12 – Urząd Gminy).

:: Informacje ::
dotycząca obowiązku inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i PCB występujących na nieruchomościach osób ﬁzycznych.
Azbest i PCB należą do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają sukcesywnej eliminacji.
Azbest występuje najczęściej w następujących wyrobach:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie i faliste stosowane w budownictwie
- rury i złącza azbestowo-cementowe
- izolacje natryskowe zawierające w swoim składzie azbest
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione
- szczeliwa azbestowe, taśmy tkane i plecione.
PCB ( polichlorowane bifenyle) – są to substancje ciekłe występujące w urządzeniach elektroenergetycznych typu: kondensatory, transformatory, wyłączniki olejowe, rozruszniki oporowe.
Zgodnie z art. 162 ust.4 ustawy z 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska osoby ﬁzyczne niebędące przedsiebiorcami
przedkłądają wójtowi informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla
środowiska .
Informacje te sprządza się wg. wzorów określonych w:
1. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 pażdziernika 2003r (Dz.U.nr 192 poz.1876) – dla
azbestu.
2. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2002r (Dz.U.nr 96, poz.860) – dla PCB
Wzory informacji a także dodatkowe wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Jedlińsku pok. 11a tel.3213 098.
UWAGA!
Przekazanie informacji o posiadanych wyrobach zawierających azbest i PCB poza tym, iż stanowi wypełnienie obowiązku ustawowego jest jeszcze istotne z innego względu. Nie jest wykluczone, że w przyszłości będzie realizowany program doﬁnansowania działań związanych z usuwaniem tych substancji - opracowanie bazy danych będzie więc miało bardzo istotne znaczenie.

v
o obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku
W związku z nagminnie występującymi przypadkami niewłaściwego prowadzenia gospodarki ściekowej i odpadowej na
terenach prywatnych posesji przypomina się o obowiązkach właścicieli wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.96.132 poz. 622 z póżń zm.).
W zakresie gospodarki ściekowej:
1.Na terenach nieskanalizowanych nieruchomość winna być wyposażona w szczelny zbiornik na ścieki, bądż w przydomową
oczyszczalnię ścieków zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i przepisów ochrony środowiska.
2.Zbiornik należy systematycznie opróżniać, zlecając usługę ﬁrmie posiadającej zezwolenie w tym zakresie, nie dopuszczając do
wycieków.
3.Należy zawrzeć umowę na wywóz, żądać rachunków za wykonaną usługę i przechowywać je do celów kontrolnych.
W zakresie gospodarki odpadami:
1. Nieruchomość winna być wyposażona w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywanych w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym.
Na terenie gminy Jedlińsk funkcjonuje podwójny system zbiórki odpadów komunalnych:
-selektywna zbiórka, za pomocą różnokolorowych worków odbieranych przez ZGK w określone dni miesiąca, bezpośrednio z
posesji.
- odbiór zmieszanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców do kontenerów ustawionych na terenie poszczególnych miejscowości. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów wynika z ustawy o odpadach (Dz.U.nr 62, poz. 628, z
póżń. zm.).Przystąpienie do systemu jest obecnie bezpłatne. Worki można odebrać w ZGK Jedlińsk ul. Ogrodowa 51.
Niedopuszczalne jest natomiast :
1.Spalanie odpadów poza odpowiednimi instalacjami (dopuszcza się spalanie pozostałości roślinnych).
2. Składowanie w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym.
3. Zakopywanie oraz wyrzucanie do cieków wodnych.
Działaniem wskazanym jest natomiast kompostowanie odpadów na potrzeby własne; dotyczy to wyselekcjonowanych odpadów
(np. liście, odpady z warzyw, owoców).
Wszelkie działania powodujące zanieczyszczenie środowiska podlegają sankcjom administracyjnym określonym w stosownych
przepisach. /PO/
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:: Krótka charakterystyka gminy ::
Gmina Jedlińsk położona jest w południowej części woj.
mazowieckiego w powiecie radomskim nad rzeką Radomką.
Graniczy z miastem Radom, a także gminą Przytyk, Stara
Błotnica, Stromiec, Głowaczów i Jastrzębia.
Gminę tworzy 46 jednostek osadniczych, w tym 31 sołectw.
Przeważają wioski małe, w których liczba mieszkańców nie
przekracza 200 osób. Ogólna liczba mieszkańców gminy wynosi 13 212 z tego 7690 to osoby w wieku produkcyjnym, 1691
emeryci i renciści, pozostałą część stanowią dzieci i młodzież
do lat 18. Występuje równowaga pomiędzy ilością kobiet
i
mężczyzn.
Siedzibą gminy jest Jedlińsk – historyczna osada położona
przy trasie nr 7 w odległości 10 km na północ od Radomia,
nad rzeką Radomką i Tymianką. Jedlińsk ma ciekawą historię, bogatą kulturę i tradycje.
Do najważniejszych zabytków gminy zalicza się cmentarz i kościół w Jedlińsku z XVIII w. w stylu barokowym z
polichromiami i
obrazami Kuntzego, kościoły we
Wsoli, Jankowicach i Lisowie, 3
zespoły dworsko
- parkowe we
wsiach Piastów,
Wsola, Jedlanka,
a także liczne
ślady osadnictwa
z epoki kamienia,
brązu i żelaza.
Na
terenie
gminy mają swoje
siedziby: Urząd
Gminy,
Bank
S p ó ł d z i e l c z y,
Urząd Pocztowy,
3 Ośrodki Zdrowia, Komisariat Policji, 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, motel, hotel, Ośrodek Sportu i Rekreacji z 50 miejscami
w domkach campingowych, polem namiotowym i kortami
tenisowymi, 5 stacji benzynowych, apteka, 7 szkół podstawowych i 3 gimnazja .W miejscowości Piastów znajduje się
AEROKLUB z lotniskiem sportowym.
Jedlińsk jest gminą typowo rolniczą o gospodarce indywidualnej typu podmiejskiego, z dużym rozdrobnieniem
gruntów. Średnia powierzchnia gospodarstwa w gminie wynosi 4.10 ha użytków rolnych. Przeważają gleby IV i V klasy.
Użytki rolne stanowią 79 % powierzchni, lasy 8,2 % natomiast łączna powierzchnia wód wynosi zaledwie 353 ha.
90 procent miejscowości w gminie posiada czynną sieć wodociągową. Woda do 201 km sieci wodociągowej jest pobierana z 3 stacji uzdatniania wody zlokalizowanych na terenie
gminy. Ponadto niektóre miejscowości zasilane są w wodę ze
stacji w Radomiu i Starej Błotnicy.
Od 1994 r na naszym terenie działa biologiczna oczyszczalnia ścieków o potencjalnej przepustowości 220 m3/d i
dwie mniejsze /przyszkolne/ oczyszczalnie biologiczno-mechaniczne o przepustowości 6 m3/d i 12 m3/d. Długość sieci
kanalizacyjnej do niedawna wynosiła tylko 3.5 km. W roku
bieżącym przystąpiono do budowy kanalizacji w Jedlińsku.
Zadanie podzielono na 5 etapów. 31 sierpnia 2004 r. zakoń-
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czono pierwszy etap budowy na odcinku o długości 2517
mb.
Jesienią 1998 r. zostało oddane do eksploatacji bardzo
nowoczesne, zgodne z wymogami Unii Europejskiej, gminne
wysypisko śmieci o pow. 3 ha i pojemności 70000 m3. Odpady stałe na terenie poszczególnych wsi zbierane są do kontenerów. Prowadzimy również selektywną zbiórkę odpadów.
W siedmiu wsiach naszej gminy wybudowano sieć gazową
o łącznej długości 37 km. Gmina posiada opracowany program gazyﬁkacji pozostałej części gminy.
Żadna z miejscowości nie posiada większej kotłowni.
Wszystkie obiekty użyteczności publicznej oraz mieszkania
prywatne ogrzewane są energią cieplną pochodzącą z kotłowni lokalnych / na węgiel, gaz lub olej opałowy/.
Główną linią zaopatrującą gminę w energię elektryczną
jest linia przesyłowa średniego napięcia – 15 kV. Sieć energetyczną w gminie tworzą linie przesyłowe średniego i niskiego
napięcia oraz stacje transformatorowe. Przez teren gminy
przebiega również linia wysokiego napięcia 110 kV z możliwością jej wykorzystania.
Komunikację między poszczególnymi miejscowościami
umożliwia blisko 90 km dróg utwardzonych .
Do większych zakładów przemysłowych na terenie gminy
należą Huta Szkła „BERTA” i Przedsiębiorstwo Produkcyjno
– Handlowe „RADMOT”. Istniejące zakłady usługowe /około
200/ zatrudniające przeważnie do kilku osób mają znaczenie lokalne.
Gmina należy do Związku Gmin „Radomka”, którego celem jest mim. ochrona wód zlewni rzeki Radomki i poprawa
gospodarowania wodą na tym obszarze.
Po powodziach jakie nawiedziły naszą gminę w roku 1997 i
2001 zmodernizowane zostało koryto Radomki.
Rzeka Radomka jest lewobrzeżnym dopływem Wisły
Środkowej. Ma długość 106,4 km i powierzchnię zlewni 2109,5
km2. Na terenie naszej gminy dolina Radomki jest szeroka,
płaska, zmeliorowana, poprzecinana licznymi rowami. W

rejonie Jedlińska i Piastowa istnieje duży kompleks stawów
rybnych /około 1,4 km2/.
Dużym dopływem Radomki na naszym terenie jest:
- lewostronny - rz. Tymianka , której dolina jest szeroka, podmokła o niewyraźnych krawędziach, wypełniona torfami.
- Prawostronny - rz. Mleczna o pow. zlewni 351 km2.
Na terenie naszej gminy nie ma jezior, za wyjątkiem małych
starorzeczy oraz bagiennych oczek śródleśnych.
/IW/

:: Informacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą ::
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002r Nr 167 poz
1372/ 30 września 2004r upływa termin wniesienia III
raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2004 roku. Niedokonanie wpłaty do 30
września powoduje wygaśnięcie zezwoleń.
Informujemy, że przepisy Ustawy nie stwarzają organom
administracji żadnych możliwości przedłużania wyznaczonego terminu wnoszenia opłat.
Nawet jednodniowe opóźnienia powoduje wygaśniecie
zezwolenia.
Przedsiębiorca którego zezwolenie wygasło może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie nie wcześniej jak po
upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu
zezwolenia.
Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy - Jedlińsk ul. Warecka 19 pok. 13 lub na konto UG w Jedlińsku nr BPH PBK S.A Kraków I/O Radom nr 36 1060 2416
0000 4014 7000 2299.

Zwolnienia z podatku
Od dnia 30 listopada 2003r obowiązuje uchwała nr XII/39/
2003r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości
dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na
terenie gminy Jedlińsk.
Zwolnienie dotyczy podatników będących przedsiębiorcami i związane jest z nowymi inwestycjami oraz tworzeniem
miejsc pracy.
Oznacza to, że podatnicy , którzy prowadzą działalność gospodarczą i po wejściu w życie uchwały nr 39 zrealizują na terenie gminy Jedlińsk nowe inwestycje, polegające na uruchomieniu działalności produkcyjnej, usługowej z wyłączeniem
działalności handlowej, /w której zatrudnione jest powyżej
25 osób/, pod warunkiem utworzenia co najmniej 5 nowych
miejsc pracy są zwolnieni z podatku od nieruchomości .Czas
zwolnienia zależy od liczby utworzonych stanowisk pracy.
Maksymalnie ulga może obowiązywać 5 lat. Szczegółowe warunki korzystania ze zwolnienia są zawarte w uchwale nr 39/03
z dnia 23 października 2003r i uchwale nr XVI/2/2004 r z dnia
26 lutego 2004r.
Informację na ten temat można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Jedlińsku – Referat Finansowy pok. Nr 10 lub
telefonicznie nr tel. 32-13-066

Przypominamy !!!
Od 1stycznia 2004 r obowiązuje nowelizacja ustawy „Prawo działalności gospodarczej „ ,która wprowadziła wiele zmian w przepisach dotyczących działalności gospodarczej. Podjęcie działalności gospodarczej przez osoby ﬁzyczne może nastąpić po uzyskaniu wpisu do ewidencji na podstawie złożonego zgłoszenia. Osoba ﬁzyczna zgłaszająca wpis jest zobowiązana określić przedmiot wykonywanej działalności
gospodarczej posługując się kodami i nazwami zawartymi w Polskiej Klasyﬁkacji Działalności. Pracownik
Urzędu udostępnia interesantom egzemplarz PKD i służy pomocą w odszukiwaniu właściwych oznaczeń.
W przypadku, gdy przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji składa wniosek o REGON, oraz
zgłoszenie NIP organ ewidencyjny w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu przesyła dokumenty odpowiednio do Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego. W celu ułatwienia samodzielnego wypełnienia wniosków o REGON na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl
umieszczone są szczegółowe dane dotyczące prawidłowego wypełnienia wniosków RG-1, oraz obowiązująca wersja PKD. Ponadto stosowny komunikat umieszczony jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Obowiązujące przepisy prawne zobowiązują przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności
gospodarczej do uzupełnienia do dnia 31 grudnia 2004r brakujących danych. Należy podać numer
PESEL oraz określić przedmiot wykonywanej działalności zgodnie PKD. Powyższe uzupełnienia nie
podlegają opłacie. Zgłoszenia dotyczące uzupełnień wpisów przyjmowane są w Referacie Rozwoju Gospodarczego – Jedlińsk ul. Warecka 19 pokój nr 119 .
Zgłaszający dane do uzupełnienia proszeni są o przedłożenie zaświadczenia o nadanym nr REGON, co ułatwi klasyﬁkację prowadzonej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 32-13-087. /HB/
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:: Sport ::
To były udane Igrzyska !
Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej to największe w
kraju coroczne zawody dla dzieci i młodzieży szkolnej. Kolejna, szósta edycja tej imprezy po raz drugi zawitała w bieżącym
roku na Ziemię Radomską.
Na arenach Radomia, Pionek, Kozienic i Jedlińska rywalizowano w 11 dyscyplinach sportowych i kilkudziesięciu konkurencjach w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Do zawodów ﬁnałowych tradycyjnie już kwaliﬁkują się
reprezentanci naszej gminy. Nie zabrakło ich także w bieżącym roku. Uczniowie naszych szkół startowali w biegach
przełajowych, sztafetowych biegach przełajowych, zawodach
lekkoatletycznych, tenisie stołowym i unihokeju.
Otwarcie igrzysk, z udziałem wielu zaproszonych gości i
władz gminy odbyło się 27 kwietnia na jedlińskich błoniach.
Jednocześnie zainaugurowano obchody Dni Olimpijczyka.
Przy wspaniałej słonecznej pogodzie kibice mieli możliwość
obejrzenia 12 biegów przełajowych przeprowadzanych w
różnych kategoriach wiekowych na dystansach od 1000 do
1500m. Od pierwszego biegu byliśmy przekonani, że nasi reprezentanci wystąpią w rolach głównych. I faktycznie – pierwszy start dziewcząt klas czwartych i od razu dwa medale!

Srebrny – Małgorzaty Rdzanek z PSP w Zawadach Starych i
brązowy Pauliny Syty z Jedlińska. W kolejnych biegach podstawówka z Jedlińska miała znów powody do radości. Srebrne
medale zdobywają Paulina Karaś i Ewelina Matusik. I wreszcie jest „złoto”! Faworyt gospodarzy, Mateusz Klocek nie zawiódł i zdecydowanie przybiegł na pierwszym miejscu. Warto
odnotować jeszcze czwarte miejsce Martyny Anduły ze Wsoli,
szóste miejsce Przemka Plewińskiego z tej samej placówki
oraz szóste miejsca Joanny Dużyja z Jedlińska i Arka Kapusty
z Zawad Starych. Wśród gimnazjów o medale było trudniej.
Wielu uczniów to zawodnicy trenujący w silnych klubach
Mazowsza. Na medal czekaliśmy do zakończenia trzeciego
biegu. Monika Pajek z PG we Wsoli ukończyła go na trzecim
miejscu. Tuż za nią ﬁniszowała Aneta Maj z Jedlińska. Jedyna
reprezentantka gimnazjum w Wierzchowinach, Magdalena
Dróżdż przybiegła na 26 miejscu. W biegach klas trzecich
wspaniałe niespodzianki. Uczniowie PG w Jedlińsku Łukasz
Baran i Anna Rdzanek zdobywają dwa medale – odpowiednio
– złoty i brązowy. W klasyﬁkacji drużynowej tych zawodów
komplet pucharów za pierwsze miejsca pozostał w Jedlińsku.
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Sklasyﬁkowano 141 szkół podstawowych i 131 gimnazjów.
Podstawówka i gimnazjum z Jedlińska, mając po kilkanaście
punktów przewagi nad rywalami, okazały się zdecydowanie
najlepsze zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców. W kategorii dziewcząt szkół podstawowych, Wsola uplasowała się
na 14 miejscu, natomiast Zawady Stare sklasyﬁkowano na 26
miejscu .
Tydzień później, także w Jedlińsku, rywalizowały sztafety przełajowe. Gospodarze liczyli na medale we wszystkich
biegach. Podopieczne Aliny i Dariusza Cielniaków tylko do
trzeciej zmiany biegły w stawce rywalek. Dalej, dysponując

wyrównanym składem, który tworzy ły Irmina Walerczak,
Agata Malik, Magda Szymczak, Joanna i Emilia Dużyja, Paulina Syta, Karolina Wąsik, Paulina Karaś, Kinga Mularska,
Ewelina Matusik, systematycznie powiększały przewagę,
która na mecie wynosiła ponad 150 m nad ekipą z Ciechanowa. Na 10 miejscu przybiegły uczennice z PSP w Zawadach
Starych. Wśród chłopców kolejność była odwrotna. Prowadzeni przez nauczyciela Sławomira Słomkę: Mateusz Bujała,
Norbert Wesołowski, Marcin Jurczak, Michał Kwiatkowski,
Paweł Dawidowski, Adam Sałkiewicz, Grzegorz Religa, Kamil
Jóźwik, Mateusz Klocek, Michał Partyga przybiegli za drużyną PSP 7 Ciechanów, zdobywając srebrne medale.
Popis skutecznego biegania dały gimnazjalistki . Anna i
Hanna Rdzanek, Marlena Jakubiak, Karolina Deleska, Justyna i Aneta Maj, Sylwia Broda, Milena Świątkowska, Justyna
Paluch i Marlena Pajek pewnie pokonały, typowane w bieżącym roku do złotego medalu, dziewczęta z PG 1 Płock, a także
groźną ekipę PG 35 Warszawa. To czwarty z rzędu złoty medal sztafety przełajowej uczennic z Jedlińska!
Walka o medale szkolnych igrzysk wśród gimnazjalistów
trwała do ostatnich metrów i dostarczyła licznym kibicom
mnóstwo emocji. Prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie. Niestety, już na pierwszej zmianie nasi chłopcy stracili
sporo do czołówki, w której biegły ekipy Przysuchy, Żelechowa i Płocka. Pogoń za liderami trwała do ostatniej zmiany i
dzięki fantastycznemu ﬁniszowi Łukasza Bartosiaka gimnazjaliści z Jedlińska zdołali wskoczyć na najniższy stopień
podium. „Brązową” drużynę, przygotowaną przez Radosława
Oﬁarę, tworzyli ponadto: Adrian Krupa, Paweł i Piotr Potera,
Sylwester Urbański, Łukasz Baran, Mateusz Rąbkowski, Paweł
Górnik, Grzegorz Szymański i Karol Kalbarczyk.
Wysoko oceniono organizację obu imprez, w których łącz-

nie wzięło udział prawie 2000 uczestników.
W koordynowane przez Wójta Gminy Jedlińsk i Szkolny
Związek Sportowy w Radomiu przygotowania, włączyły się
obie miejscowe szkoły, GOSiR, OSP i GOK w Jedlińsku. Zaangażowani byli także nauczyciele wychowania ﬁzycznego ze
wszystkich szkół z terenu gminy.
Rywalizacja w pozostałych dyscyplinach odbywała się w
czerwcu. Zaplanowane w Kozienicach zawody lekkoatletyczne przeniesiono aż do Siedlec (w Kozienicach nie zakończono
przebudowy stadionu).
Nie przeszkodziło to zawodniczkom PG Jedlińsk w odniesieniu kolejnego sukcesu. Po wspaniałej walce sięgnęły po
„srebro”, minimalnie ulegając zespołowi PG 21 Warszawa,
który tworzyły zawodniczki klubu sportowego „Orzeł”. W
pokonanym polu pozostało wiele innych szkół , które na co
dzień mają możliwość trenowania na nawierzchniach tartanowych, wyczynowych skoczniach i rzutniach. W poszczególnych konkurencjach najwartościowsze wyniki uzyskały:
Joanna Pluta w skoku w dal –5,30 m., Anna Cielniak –w biegu
na 100 m –13,16s, Lucyna Klocek – w biegu na 100 m 13,11 s,
Hanna Rdzanek w biegu na 800 m – 2,29,65 , Marlena Maj w
skoku wzwyż –150 cm, sztafeta 4 x 100m.(Maj M., Cielniak,
Pluta, Klocek) - 51.56 s., sztafeta olimpijska ( Anna Rdzanek,
Marlena Jakubiak, Karolina Deleska, Sylwia Walczak) 4,12,61.
Ponadto w drużynie wystąpiły: Irmina Hernik, Katarzyna
Ziółek (obie pchnięcie kulą), Agata Romanowska, Marlena
Pajek (obie bieg na 300 m), Malwina Małek (bieg na 800 m),
Aneta Maj (bieg na 600 m). W tych samych zawodach chłopcy
PG Jedlińsk uplasowali się na ósmym miejscu. Niezły start zanotowali, także w Siedlcach, czwórboiści z PSP w Jedlińsku.

Drużyny dziewcząt i chłopców sklasyﬁkowano na miejscach
szóstych, a Kinga Mularska i Mateusz Klocek należeli do najlepszych w rywalizacji indywidualnej.
W pozostałych dyscyplinach reprezentanci naszej gminy
nie zdobyli już medali. Zawody w tenisie stołowym, przeprowadzone w nowej sali gimnastycznej jedlińskiego gimnazjum,
dostarczyły wiele emocji. W rolach głównych występowały
jednak drużyny z innych regionów województwa. Z naszych,
o dobrym występie mogą mówić Katarzyna Molendowska i
Monika Pajek z PG we Wsoli. Podopieczne Marzeny i Janusza
Duplów wywalczyły piątą lokatę. Pozostałe nasze ekipy zajmowały w stawce 12 zespołów dalsze miejsca – PSP Wsola – 9
m. dziewczęta, 11m. –chłopcy, PG Wsola - 9 m.chłopcy, PG
Jedlińsk – dziewczęta 11m., chłopcy 10 miejsce.
W tej dyscyplinie, która ma olbrzymie tradycje w gminie,
widoczny jest niewątpliwy regres w całym regionie.
W konfrontacji z zawodnikami silnych klubów Mazowsza

naszym uczniom trudno nawiązać wyrównaną walkę. Z całą
pewnością, jedną z przyczyn obecnego poziomu jest brak innych, mocnych ekip w regionie radomskim.
W przyszłym roku o wyższe miejsce powinny postarać się
uczennice ze Wsoli Żaneta Halczyn i Marta Marszałkiewicz,
które minimalne przegrały swoje pojedynki eliminacyjne w
grupie.
Unihokeiści rozgrywali spotkania ﬁnałowe w Pionkach.
Dziewczęta z gimnazjum w Jedlińsku swoje spotkania grupowe przegrywały jedną bramką i ostatecznie uplasowały się
na 11 miejscu. Na tym samym miejscu sklasyﬁkowani zostali
chłopcy z PSP w Zawadach Starych. Ich koleżanki spisały się
trochę lepiej, zajmując 9 lokatę. Mimo to, start uczniów z Zawad Starych, trenowanych przez Iwonę Śmiechowską należy
uznać za udany. Awans do ﬁnałów trzech ekip (unihokej – 2
drużyny i sztafeta przełajowa dziewcząt) to duży sukces tej

niewielkiej szkoły.
Dobry start lekkoatletek z Jedlińska nie był przypadkowy.
Tydzień później, w Białymstoku, w krajowym ﬁnale Gimnazjady SZS, dziewczęta uzyskały 1570 pkt i wywalczyły 5
miejsce ! Wyprzedziły je ekipy szkół mistrzostwa sportowego
z Lubina, Dąbrowy Górniczej, Warszawy i Krakowa. Do brązowego medalu zabrakło zaledwie 43 pkt.
Wprawdzie oﬁcjalne podsumowanie tegorocznych igrzysk
odbędzie się w październiku, ale już dzisiaj wiadomo, że w
końcowej, łącznej klasyﬁkacji współzawodnictwa, na podium
staną ekipy PSP i PG z Jedlińska.
Obie szkoły zajęły miejsca drugie (za PSP 7 Ciechanów i
PG 35 Warszawa). Sukces to olbrzymi, tym bardziej, że medalowe miejsca zostały zdobyte po raz czwarty z rzędu. Na
wysokim, 28 miejscu uplasowała się PSP z Zawad Starych, PSP
we Wsoli zajęła 93 lokatę. Gimnazjum we Wsoli wywalczyło
56 miejsce. Łącznie, sklasyﬁkowano na Mazowszu 318 szkół
podstawowych i 300 gimnazjów.
Za rok igrzyska w Płocku, oby były równie udane dla naszych placówek jak dotychczasowe.
W ﬁnałach VI Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
wzięło udział 5500 uczestników, w tym: PSP w Jedlińsku -55
uczniów, PSP w Zawadach Starych - 32 uczniów, PSP we Wsoli
–10 uczniów, 86 uczniów reprezentowało PG w Jedlińsku , 5
– PG we Wsoli, 1 – PG w Wierzchowinach.
Krystian Kilar
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