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Słowo Wójta

Konkurs recytatorski
11

listopada - święto
odzyskania
niepodległości przez Polskę to jedno z
najważniejszych polskich
świąt państwowych. W celu
podkreślenia rangi i znaczenia uroczystości w dniu
7 listopada 2006 roku w
Gminnym Ośrodku Kultury w Jedlińsku odbył się XI
Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej.
W konkursie wzięło udział
45 uczestników z następujących placówek oświatowych:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach, Publiczna Szkoła Podstawowa w
Jedlance, Publiczna Szkoła
Podstawowa w Jedlińsku,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach,
Zespół Szkół Publicznych
w Wierzchowinach, Zespół
Szkół Publicznych we Wsoli, Publiczne Gimnazjum
w Jedlińsku, oraz Świetlica
Środowiskowa w Jedlance.
W Konkursie wyodrębniono
trzy
kategorie:
I. klasy 0 - III szkoły podstawowej - 20 uczestników
II. klasy IV-VI szkoły pod-
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stawowej 12 uczestników
III. Szkoły Gimnazjalne-12
uczestników
Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców Jury postanowiło przyznać nagrody
książkowe i dyplomy następującym uczestnikom: Kat
I Monice Bolek oraz Natalii
Przedwój z Wierzchowin,
Danielowi Jurczakowi oraz
Piotrowi Kobzie z Ludwikowa, Milenie Dryja ze Wsoli
Rafałowi Walczakowi z Jedlanki, Klaudii Wlazło oraz
Adrianowi
Berlińskiemu
z Jedlińska. Wyróżnienie
specjalne otrzymał Paweł

Wilkowski za mądre podanie słowa pisanego, za doskonałą interpretacje wiersza Wandy Chotomskiej
Pt. ,,Jest w każdym naszym
słowie” Kat II Paulinie Cielniak oraz Annie Morawskiej
z Wierzchowin, Katarzynie
Durak z Ludwikowa, Arkadiuszowi Kazimierskiemu z
Bierwiec Bartoszowi Lutkowi z Jedlanki, Aleksandrze
Matysiak ze Starych Zawad,
oraz Dawidowi Walczakowi
z Jedlińska. W tej kategorii
wyróżnienie specjalne przyznane zostało Annie Prasek
ze Starych Zawad za właści-

we zrozumienie tekstu oraz
znakomitą interpretację. Kat
III Ewelinie Chaberskiej, Annie Kacperskiej oraz Emilii
Pipa Martynie Chojnackiej
ze Świetlicy Środowiskowej
w Jedlance, Karolinie Kołodziejczyk oraz Dominice
Oﬁara z Wierzchowin, Julicie Kowalczyk oraz Adriannie Wąsik z Jedlińska. Wyróżnienie za doskonałą interpretację otrzymał Patryk
Kolendowski ze Wsoli.
Jury szczególną uwagę
zwróciło na wysoki poziom
prezentacji, właściwy dobór
repertuaru i dobre przygotowanie interpretacji. Po
zakończeniu
prezentacji
utworów Pan Wójt Wojciech Walczak wszystkim
wyróżnionym wręczył nagrody książkowe, a pozostałym uczestnikom albumy
na zdjęcia, wyraził również
zadowolenie z zainteresowania dzieci i młodzieży
Poezją Patriotyczna i życzył
wszystkim wielu sukcesów.
Zapraszał do wzięcia udziału w kolejnych tego typu
konkursach.
A.J.

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

W

dniu 11.12.2006r. w
Gminnym
Ośrodku Kultury w Jedlińsku rozstrzygnięto konkurs plastyczny na ozdobę choinkową.
Na konkurs wpłynęło 58
prac, wykonanych w różnych technikach z 7 Placówek
Oświatowych: Zespołu Szkół
Publicznych we Wsoli, ZSP
Wierzchowinach, Publicznego Gimnazjum Jedlińsku oraz
Publicznych Szkół Podstawowych w Jedlińsku, Jedlance,
Bierwcach i Starych Zawadach.
Jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w każdej
z trzech kategorii wiekowych
oraz GRAND PRIX, które
otrzymała Ewa Stańczyk z PG

Jedlińsk za pracę bombka choinkowa z użyciem wielu technik, estetykę i samodzielność
wykonania oraz wyróżniające się walory estetyczne ze
szczególnym uwzględnieniem
tradycji bożonarodzeniowej.
W kategorii wiekowej 7-9
lat przyznano cztery nagrody
i cztery wyróżnienia. Nagrody
w tej kategorii otrzymali: Martyna Mizerska i Klaudia Bień z
PSP Jedlińsku, Marcjanna Romanowska z PSP w Jedlance i
Rafał Jończyk z PSP w Starych
Zawadach. Wyróżnienia otrzymali: Hubert Miziński z PSP w
Bierwcach, Partycja Pucek z
PSP w Jedlance, Natalia Czajka z PSP w Jedlińsku, Patrycja

Śmiechowska z PSP w Starych
Zawadach. W kategorii wiekowej 10-13 lat przyznano trzy
nagrody i pięć wyróżnień. Nagrody otrzymali: Magdalena
Kowalczyk i Paweł Kalbarczyk
z PSP w Starych Zawadach
oraz Milena Kowalska z PSP
we Wsoli. Wyróżnienia otrzymali: Joanna Kosno i Łukasz
Wlazły z PSP w Jedlińsku, Daria Szatan z PSP w Starych Zawadach, Seweryn Romanowski z PSP w Jedlance i Piotr
Sułkowski z PSP w Wierzchowinach. W kategorii wieko-

wej 14-16 przyznano oprócz
GRAND PRIX dwie nagrody
i dwa wyróżnienia. Nagrody otrzymali Beata Maj z PG
w Jedlińsku i Emilia Skowron z PG w Wierzchowinach.
Jury przyznając powyższe nagrody i wyróżnienia kierowało
się samodzielnością wykonania
i starannością. Szczególnie premiowało nawiązanie w przedstawionych pracach do tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
A. Jastrzębska
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Z życia PSP w Starych Zawadach

W

naszej szkole w ramach zagospodarowania i zapewnienia spędzania wolnego czasu, zgodnie z potrzebami uczniów
prowadzone są społecznie
przez nauczycieli różne koła
zainteresowań, takie jak:
koło polonistyczne, matematyczne,
przyrodnicze,
plastyczne, informatyczne,
j. angielskiego, wychowania
komunikacyjnego, taneczne. Celem pracy tych kół
jest rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie procesu kształcenia
i wychowania. Uczniowie
chętnie biorą udział w różnych konkursach, zawodach sportowych i osiągają
w nich znaczące sukcesy
na szczeblu wojewódzkim
a nawet ogólnokrajowym.
Program
wychowawczy
wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka. Szkoła
zapewnia również uczniom
poczucie bezpieczeństwa
ﬁzycznego i psychicznego.
Od kilku lat uczestniczymy w realizacji programu „
Bezpieczna Szkoła”. Od roku
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2003 szkoła zajmuje w nim I
miejsce, za które otrzymuje
nagrody pieniężne. Dzięki temu szkoła wzbogaciła
się o: telefaks, aparat fotograﬁczny cyfrowy, telefon
bezprzewodowy, kosiarkę
spalinową, 5 radiomagnetofonów, odtwarzacze CD,
dresy ortalionowe dla sportowców.
Od 6 lat uczniowie biorą
również udział w konkursie wiedzy prewencyjnej
pt:„Czuję się bezpiecznie”.
Trzykrotnie drużyna naszej
szkoły zajmowała pierwsze
miejsce i nadal zajmuje czołowe miejsca, za które otrzymuje nagrody rzeczowe, takie jak: rowery górskie, torby turystyczne, plecaki z wyposażeniem, MP3, piłki itp.
Od wielu lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w
różnych konkursach związanych z bezpieczeństwem
i tu także zajmują czołowe
miejsca I, II, III IV. W tym
roku w jednym z konkursów
nasza uczennica Aleksandra
Matysiak zajęła indywidu-

alnie pierwsze miejsce i w
nagrodę otrzymała rower
górski i piękną statuetkę.
6 października odbyło
się uroczyste pasowanie
uczniów klasy I. Uczniowie wystąpili w nowych
zakupionych przez szkołę
biretach oraz marynarskich
kołnierzykach fot1. Pierwszoklasiści złożyli swój symboliczny podpis – odcisk
kciuka w Kronice Szkoły.
Cała uroczystość zakończy-

ła się „ słodko” – poczęstunkiem przygotowanym przez
rodziców klasy pierwszej.
13 października odbyła się
w szkole akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji
Narodowej. Jak co roku
przybyli do naszej szkoły
przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z życzeniami i zespołem
muzycznym, który uświetnił naszą uroczystość.fot.2
24 października w szkole odbyła się inscenizacja

pt: „ Bezpieczna droga do
szkoły” przygotowana przez
Iwonę Śmiechowską i Anetę
Strzelecką. Został również
rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod tym samym tytułem. Na konkurs wpłynęło 84 prace w tym 31 zostały
wyróżnione i nagrodzone.
Gościem honorowym był
Wójt Gminy Jedlińsk Wojciech Walczak, który w
imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego
wręczał nagrody uczniom
wyróżnionym w konkursie i
biorącym udział w inscenizacji. fot 3
21 listopada z okazji Dnia
Pracownika
Socjalnego,
uczniowie naszej szkoły byli
z programem artystycznym
w DPS w Jedlance. Na występ ten składały się piosenki współczesne oraz tańce i
piosenki ludowe. Uczniowie

złożyli wszystkim pracownikom życzenia i wręczyli
samodzielnie
wykonany
upominek.

D

Nie pij, nie pal,
nie bierz

nia 05.12.2006r w
Publicznej
Szkole
Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach odbyło się
podsumowanie gminnego
konkursu plastycznego pt.’
Trzy razy nie- nie pij, nie
pal, nie bierz…” Konkurs
ten jest jedną z możliwości realizowania programu„
Bezpieczna Szkoła”. Celem
tego programu jest stworzenie warunków niezbędnych do funkcjonowania
szkoły wolnej od zagrożeń
zjawiskami patologicznymi.
Wszelkie poczynania organizatorów tego konkursu

miały na celu przybliżenie
uczniom problemów jakie
mogą zaistnieć w momencie nadużywania alkoholu,
zażywania narkotyków oraz
palenia papierosów. Organizatorzy poprzez ten konkurs
pragną propagować zdrowy
styl życia. Przed uroczystym wręczeniem nagród i
upominków wszyscy zaproszeni laureaci i goście mogli
obejrzeć inscenizację przestrzegającą przed czyhającymi „ pokusami dorosłego
świata” – alkohol, nikotyna,
narkotyki. Koordynatorami konkursu oraz autorami
inscenizacji były nauczycielki z wyżej wymienionej
szkoły pani Iwona Śmiechowska i Aneta Strzelecka.
Na konkurs wpłynęło 158
prac w różnorodnych technikach plastycznych. Komisja przyznała 4 równo-

rzędne nagrody i 6 równorzędnych
wyróżnień.
Dodatkowo komisja postanowiła, że autorzy wszystkich nadesłanych na konkurs
prac (158 osób) otrzymają
drobne upominki. Nauczyciele – opiekunowie również
otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Sponsorem wszystkich nagród i upominków rzeczowych była Gminna Komisja
d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Jedlińsku, pod patronatem
której było możliwe zorganizowanie tego konkursu.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach serdecznie dziękuje za okazaną
pomoc.
Maria Jemiołek
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Z życia ZSP w Wierzchowinach

Ślubowanie klasy pierw- z „bajkowym światem”, a ru- ry. W nagrodę szkoła otrzy- Gąski oraz przedstawicieli
sza już w drogę o wiele trud- mała komputer z oprzyrzą- uczniów zwycięskiej klasy
szej w Wierzchowinach

W

Zespole Publicznych
Szkół w Wierzchowinach 26 X 2006r. odbyło się
Ślubowanie uczniów klasy
pierwszej. Uroczystość rozpoczęto
wprowadzeniem
pocztu sztandarowego i
odśpiewaniem hymnu państwowego. Dzieci uroczyście
ślubowały: uczyć się pilnie,
zdobywać wiedzę, uważnie
słuchać i wykonywać polecenia nauczycieli, nie martwić rodziców słabymi wynikami w nauce i w zachowaniu, szanować ludzi pracy,
oszczędzać książki, pomoce
naukowe i sprzęt szkolny,
kochać swoją ojczyznę. Po
tym doszło do pasowania
przez panią dyrektor Barbarę Gąskę i odbyła się część
artystyczna. Pani dyrektor
wraz z panią wychowawczynią Anną Maj – Imiołek
wręczyły dzieciom dyplomy, a uczniowie klas drugich podarowali upominki.
Ślubowanie
pierwszoklasisty zostało zakończone
podziękowaniem dzieciom
za występ i gościom za
przybycie oraz wykonaniem pamiątkowych zdjęć.
Pasowanie ucznia klasy
pierwszej to bardzo ważny
moment w życiu dziecka,
to czas kiedy rozstaje się
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niejszą.

Małgorzata Koperska
Mariusz Żurowski

Zbiórka karmy

Z

inicjatywy Małgorzaty Brudnickiej nauczycielki biologii w naszej szkole po raz kolejny zorganizowana została zbiórka karmy
dla zwierząt z radomskiego
schroniska. W ramach akcji
Październik miesiącem dobroci dla zwierząt zebrano
ponad 90 kg karmy, która zostanie przekazana na
ręce dyrektora schroniskap. Zygmunta Kolosa.
Małgorzata Zegarek

Zbiórka makulatury

22

września br. w Warszawie rozstrzygnięto konkurs zbiórki makulatury
ogłoszony przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego. Publiczne Gimnazjum w Wierzchowinach
zajęło II miejsce w województwie w kategorii szkół
liczących do 200 uczniów.
Zebrano 1580 kg makulatu-

dowaniem, sprzęt sportowy (25 piłek, 4 zestawy do
tenisa), poza tym książki
do biblioteki szkolnej, puchar i dyplom. Nagrody
przekazano na ręce Dyrekcji szkoły- p. Michała Romanowskiego i p. Barbary

III a. Opiekunem akcji była
p. Małgorzata Brudnicka.
Uczniowie są przekonani,
że warto brać udział w konkursach i znów zbierają makulaturę.

Małgorzata Koperska
Mariusz Żurowski

Z życia ZSP we Wsoli
III miejsce
w konkursie ﬁlmowym

zwórka młodych gimnazjalistów (Anna
C
Michalska, Ewelina Chaber-

ska, Piotr Rak, Dominik Klocek-zdjęcie obok) zdobyła
III miejsce w ogólnopolskim konkursie ﬁlmowym
dla uczniów gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych.
Uczniowie pod kierunkiem
Anny Skrzyneckiej i Andrzeja Molendy nakręcili dwa
ﬁlmy – Śladami Witolda
Gombrowicza po Ziemi
Radomskiej i Gombrowicz
upupiony – dokumentujące
ich działania w programie
edukacyjnym pt. „Literacki

Atlas Polski”. Nagrodzone
ﬁlmy były pokłosiem warsztatów ﬁlmowych, które odbyły się w PG we Wsoli w
listopadzie br. Dzięki szkoleniu prowadzonemu przez
dwoje młodych operatorów
i reżyserów z katowickiej
szkoły ﬁlmowej młodzież
poznała kilka niezbędnych
zasad zw. z obsługą kamery,
przygotowaniem scenariusza, oświetleniem i montażem. Uczniowie skorzystali
z tej wiedzy i przygotowali wspaniałe materiały na
konkurs. W ten sposób wywalczyli dla szkoły dyktafon
cyfrowy.
AS

Dzień Niepodległości
11 listopada, tradycyjnie

mieszkańcy Gminy Jedlińsk
spotkali się pod pomnikiem
poległych w latach 1939-1956. Uroczystość poprzedziła msza święta w kościele paraﬁalnym w Jedlińsku,
skąd przemaszerowano na
Rynek.
W obchodach udział
wzięli: kombatanci, przedstawiciele rzemieślników,
młodzież szkolna z pocztami sztandarowymi, proboszcz ks prałat dr Henryk

Ćwiek i księża paraﬁi w Jedlińsku oraz władze Gminy
na czele z wójtem Gminy
Wojciechem Walczakiem.
Licznie zebrani mieszkańcy mieli okazję obejrzeć
program słowno muzyczny
w wykonaniu młodzieży
szkolnej z PSP w Jedlińsku.
Nie zabrakło orkiestry dętej
OSP w Jedlińsku, w wykonaniu której zebrani wysłuchali melodii wojskowych.
Klimat najlepiej oddają
zdjęcia.
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Z prac Rady Gminy

D

o 27 października
br. pracowała Rada
Gminy kadencji 2002-2006.
We wrześniu zwołana została jedna sesja , natomiast
w miesiącu październiku
odbyły się dwa posiedzenia.
Podjęte zostały uchwały w
sprawach :
28 września br.:
Nr XLI/29/2006 określenia
zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze
oraz informacji o przebiegu wykonania planu ﬁnansowego
samorządowych
instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
Nr XLI/30/2006 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2006 rok,
Nr XLI/31/2006 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2006 rok,
Nr XLI/32/2006 nabycia
nieruchomości na rzecz
Gminy Jedlińsk ,
Nr XLI/33/2006 regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy
Jedlińsk .
19 października br.
Nr XLII/34/2006 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2006 r
Uchwały Nr XLII/35/2006,
Nr XLII/36/2006 oraz
Nr
XLII/37/2006
dotyczyły również wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
26 października br. odbyła
się ostatnia sesja Rady Gminy poprzedniej kadencji.
Podjęta została uchwała Nr
XLIII/38/2006 w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Rada Gminy Jedlińsk kadencji 2006-2010 obradowała na trzech posiedzeniach i podjęła uchwały w
sprawach :
27 listopada br.
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Nr I/1/2006 przyjęcia Regulaminu wyboru radnego
na Przewodniczącego Rady
Gminy ,
Nr I/2/2006 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Jedlińsk ,
Nr I/3/2006 przyjęcia Regulaminu wyboru radnych
na Wiceprzewodniczących
Rady Gminy Jedlińsk ,
Nr I/4/2006 wyboru Wiceprzewodniczących rady
Gminy Jedlińsk ,
Nr I/5/2006 składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Jedlińsk ,
Nr I/6/2006 składu osobowego stałych Komisji Rady,
Nr I/7/2006 powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlińsk .
01 grudnia br.:
Nr II/8/2006 zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców korzystających z wodociągów wiejskich na terenie
gminy Jedlińsk ,
Nr II/9/2006 zatwierdzenia
taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków .
Taryfa obowiązywać będzie
od 01 stycznia 2007 r. do 31
grudnia 2007 r.
Cena 1 m3 wody za (netto)
–1.50 zł ( podwyżka 5 gr. na
1000 litrów )
Ścieki bytowe z kanalizacji
(netto) -1.70 zł (podwyżka
10 gr. na 1000 litrów)
Ścieki bytowe dowożone od
ludności z terenu gminy Jedlińsk –3.03 zł (było 2.70 zł
zł /m3)
Ścieki bytowe dowożone z
zakładów z terenu gminy
Jedlińsk –3.60 zł/m3 ( było
3.20 zł/m3). Ceny nie zawierają 7% podatku vat .
11 grudnia br.:
Nr III/10/2006 obniżenia
ceny 1 kwintala żyta przyjętego do wymiaru podatku
rolnego na 2007 r.
Nr III/11/2006 podatku od
nieruchomości ,

Nr III/12/2006 ustalenia
wysokości stawek podatku
od środków transportowych
na terenie gminy Jedlińsk ,
Nr III/13/2006 uchwalenia
i przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2007-2010 ,
Nr III/14/2006 uchwalenia
Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
na 2007 rok,
Nr III /15/2006 udzielenia pomocy regionalnej na
wspieranie nowych inwestycji w formie zwolnienia z
podatku od nieruchomości.
Kolejna sesja Rady Gminy
planowana jest 28 grudnia
2006 r.
Zgodnie z ustawowym terminem 14 listopada br .
Wójt przedłożył Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej projekt budżetu na 2007 rok. Radni
otrzymali projekt budżetu i wypracowują wnioski.
Wójt wydał zarządzenia w
sprawach :
-wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2006 rok
-7 zarządzeń,
-utworzenia systemu stałego dyżuru Wójta Gminy na
potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
oraz uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie
Operacyjnym , -powołania
Komisji Przetargowej na

wymianę stolarki okiennej
w PSP w Jedlance i w PSP w
Ludwikowie ,
-powołania Komisji Przetargowej na dostawę fabrycznie nowego autobusu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ,
-powołania osób do pełnienia stałego dyżuru w czasie
podwyższonej gotowości
obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań
ujętych w Planie Operacyjnym ,
-przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu Gminy
Jedlińsk na 2007 rok oraz
informacje o stanie mienia
komunalnego ,
-powołania Komisji Przetargowej na dostawę sprzętu strażackiego dla OSP w
gminie Jedlińsk
oraz decyzje w sprawie,
-powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w GOK w Jedlińsku ,
-nagród dla dyrektorów
placówek oświatowych z terenu gminy Jedlińsk.
Ewa Koper

Podziękowanie
Wszystkim wyborcom, za powierzenie nam
zaszczytnej funkcji Radnego Gminy,
składamy serdeczne podziękowanie.
Dołożymy wszelkich starań aby sprawiedliwie
i skutecznie rozwiązywać problemy
mieszkańców Naszej Gminy.
Przewodniczący Rady
Rada Gminy Jedlińsk

Wyniki wyborów do Rady Gminy, Wójta, Rady Powiatu
oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego na kadencję 2006 - 2010
Uprawnionych do udziału w wyborach było 9843
osób. W głosowaniu udział wzięło 5179 osób, co stanowi 52,61. %. Wybrano 15 radnych w 13 okręgach
reprezentujących 31 sołectw gminy. Skład Rady został zaprezentowany na stronie 10,11 tego numeru
gazety. Wójtem Gminy Jedlińsk został wybrany na
kolejną kadencje - Wojciech Walczak . Otrzymał on
2984 głosy tj. 58,88 % biorących udział w głosowaniu.
Na sesji Rady Gminy w dniu 01 grudnia 2006r
Wójt elekt złożył ślubowanie .
Do Rady Powiatu Radomskiego z terenu Naszej
Gminy mandat otrzymali:
- Ewa Bartula,
- Robert Dobosz,
- Edward Krok.

W wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego utworzono 7 okręgów.
Gmina Jedlińsk wchodziła w skład okręgu wyborczego Nr 5 obejmującego 7 mandatów.
Radnymi Sejmiku Województwa Mazowieckiego
zostali:
- Chojnacki Ryszard,
- Czechyra Czesław,
- Ferensztajn Bogumił,
- Marszałkiewicz Igor,
- Pacholczak Bożenna,
- Rejczak Jan,
- Ruszczyk Leszek.

WŁADZE POWIATU RADOMSKIEGO
Przewodniczący Rady:
Wiceprzewodniczący Rady:

Edward Krok
Teresa Majkusiak
Zbigniew Belowski

Starosta Radomski:
Wicestarosta Radomski:
Członkowie Zarządu :
- Adam Siczek
- Mirosław Śliﬁrczyk
- Krzysztof Hernik

Tadeusz Osiński
Krzysztof Górak

Czy wiesz, że ...
* Choinka przyszła do
nas z Niemiec na początku
XIX w.
Zanim jednak zadomowiła się w Polsce na dobre,
jej funkcję spełniała jodełka zawieszona u suﬁtu
wierzchołkiem w dół
*W wigilijny dzień wróżono sobie podobnie jak w
andrzejki.
Dziewczęta np. wybiegały w Wigilię przed dom
,żeby z psiej szczekaniny
poznać, z której strony nadejdą kawalerowie chętni
do ożenku.
* Św. Mikołaj w dawnej
Polsce krążył w asyście
dwóch małych aniołków
oraz krzepkiego dziadka
wyznaczonego do wodzenia na łańcuchu diabła

* Gwiazda – pomaga w
powrocie do domu z dalekich stron .
* Światełka - tak samo
jak bombki bronią dostępu
złym mocom i odwracają
ludzką nieżyczliwość.
* Owoce - jabłka zapewniają zdrowie i urodę, zawijane w złoto orzechy dobrobyt i siły.
* Łańcuchy - wzmacniają rodzinne więzy i strzegą
domu przed kłopotami .
* Dzwonki - oznaczają
dobre nowiny i radosne
wydarzenia w rodzinie .

Wigilijny savoir-vivre
W wigilijny wieczór pragniesz wszystkich bliskich
zebrać przy jednym stole.
Ale wtedy pojawia się pro-

Przewodniczący Komisji :
- Rewizyjnej: Leszek Margas
- Edukacji, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu: Ryszard Dziura
- Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Marek Jarosz
- Administracji ,Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i
Ochrony Ludności: Antoni Kusio
- Budżetu i Finansów: Zdzisław Dulias
blem…Jak ich usadzić, aby
wszyscy czuli się uhonorowani?
Miejsca na węższych,
przeciwległych
końcach
stołu zajmują gospodarze.
Pani siada bliżej kuchni. Po
prawej stronie pana domu
zasiada jego teściowa, po
lewej – mama. Po prawej
stronie pani domu
sadzasz teścia, po lewej
zaś ojca. Dzieciaki między
dziadkami, po przeciwnych
stronach stołu. Wtedy nie
będą rozrabiać między sobą.
Jeśli gości jest więcej ( rodzeństwo gospodarzy, ciocie, kuzynki i In.), to siadają
wzdłuż dłuższych boków
stołu – między teściami.
Kolację wigilijną w większości polskich domów rozpoczyna ceremonia dzielenia się opłatkiem.

Kto jednak powinien ją
zainaugurować.
To ważna chwila, trzeba
zatem poczekać, aż wszyscy
zasiądą za stołem. Rozpocząć ten wieczór powinien
pan domu, podchodząc z
opłatkiem do żony i składając jej świąteczne życzenia.
Potem już wszyscy mogą
wstać. Gospodarze zwracają się z życzeniami do swoich rodziców, a oni z kolei
do swoich małżonków. Rodzice do dzieci, a następnie do dalszych krewnych.
Im bardziej chcemy kogoś
uhonorować, tym wcześniej
składamy mu życzenia. Ale
opłatkiem powinnipodzielić się wszyscy ze wszystkimi.
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Radni w kadencji 2006-2010
Henryk Krzak – Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk.
Pracuje w samorządzie 19
lat . W poprzedniej kadencji
Wiceprzewodniczący Rady
i Przewodniczący Komisji
Oświaty , Kultury , Zdrowia,
Sportu i Spraw Socjalno-Bytowych.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 11 obejmujący sołectwo
Wielogóra .

Piotr Potrzebowski –Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jedlińsk. W poprzedniej kadencji był Przewodniczącym
Komisji Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego. W
kadencji 1998-2002 pełnił
funkcję sołtysa w sołectwie
Jedlanka. Był radnym również w kadencji 1994-1998.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 5 obejmujący miejscowości: Jedlanka i Nowa Wola.
Waldemar Dabiński –Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Wybrany do Rady
Gminy już na trzecią kadencję. W kadencji 2002-2006
pełnił również funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 10 obejmujący sołectwa:
Lisów i Piaseczno.

Radosław
Langierowicz
- Przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Po raz
pierwszy rozpoczął pracę w
Radzie Gminy Jedlińsk.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 6 obejmujący sołectwo Jedlińsk .
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Jan Gniadek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Wybrany
został do Rady Gminy na
drugą kadencję. W kadencji 2002-2006 pełnił funkcję
Przewodniczącego powyższej Komisji.
Reprezentuje okręg wyborczy Nr 2 obejmujący miejscowości: Bierwiecka Wola,
Płasków, Janki .
Ewa Oﬁara – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalno-Bytowych. Radna w
kadencji 2002-2006. Delegatka Gminy Jedlińsk w Związku
Gmin Radomka.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 1 obejmujący miejscowości: Bierwce, Kruszyna, Jeziorno.

Krzysztof Wieczorek – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Po raz pierwszy rozpoczął pracę w Radzie Gminy.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 13 obejmujący sołectwo
Wsola.

Wiesław Jastrzembski –wybrany do Rady Gminy po
raz trzeci. W kadencji 1998-2002 wybrany został radnym w wyborach uzupełniających.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 6 obejmujący sołectwo Jedlińsk.

::

Radni w kadencji 2006-2010
Zygmunt Śpiewakowski –
radny kadencji 1998 –2002
oraz obecnej 2006-2010.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 3 obejmujący miejscowości: Gutów, Wola Gutowska i
Jankowice.

Jan Michalski – wybrany
został radnym na obecną kadencję Rady Gminy.
Reprezentuje okręg wyborczy Nr 7 obejmującym miejscowości Klwaty
i Klwatka Szlachecka.

Zdzisław Romanowski – rozpoczyna pracę w Radzie Gminy w obecnej kadencji. Reprezentuje okręg wyborczy Nr
9 obejmujący miejscowości:
Stare Zawady, Nowe Zawady,
Romanów i Urbanów.

::

Zbigniew Dobosz – pracuje w Radzie Gminy drugą
kadencję. Radny kadencji
2002-2006.
Reprezentuje okręg wyborczy Nr 4 obejmujący miejscowości: Ludwików, Narty,
Mokrosęk oraz Górną Wolę.

Danuta Kozłoska – wybrana do Rady Gminy po raz
pierwszy. Pełniła funkcję
sołtysa dwie kadencje.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 8 obejmujący miejscowości: Piastów i Kamińsk.

Czesław Malinowski – wybrany do Rady Gminy na
trzecią kadencję. W samorządzie pracuje od 20 lat.
Zanim został radnym pracował dwie kadencje jako
sołtys.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 12 obejmujący miejscowości: Wierzchowiny, Czarny Ług i Bożą Wolę.

Zygmunt Religa – radny w
poprzedniej i obecnej kadencji.
Reprezentuje okręg wyborczy
nr 11 obejmujący sołectwo
Wielogóra.
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Uwaga mieszkańcy
Informujemy, iż w dniu 28 września 2006r. Rada Gminy
Jedlińsk uchwaliła nowy Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Jedlińsk. Przepis ten stanowi prawo miejscowe – uwzględnia zmiany wprowadzone
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
i jest zgodny z przepisami unijnymi. Do najistotniejszych
kwestii, z punktu widzenia mieszkańców, należą z pewnością obowiązki w gospodarowaniu ściekami i odpadami.
Właściciele nieruchomości mają, między innymi, obowiązek: zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami opisanymi
w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie
gromadzenia nieczystości ciekłych, na terenach nieskanalizowanych, w zbiornikach bezodpływowych ( oczyszczalniach przydomowych) zawierania umów na wywóz
odpadów i nieczystości ciekłych z uprawnionym przewoźnikiem, przechowywania rachunków za wykonaną usługę
do celów kontrolnych.
W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawrą
umów na realizację tych usług gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
W takich sytuacjach Wójt z urzędu wydaje decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, ich wysokość, terminy, sposób i terminy udostępnienia urządzeń lub zbiorników.
Górne stawki opłat za odbiór odpadów i opróżnianie
zbiorników bezodpływowych określi Rada Gminy w drodze uchwały.
Szczególnie istotne znaczenie ma selektywne zbieranie
śmieci. Osobno trzeba gromadzić, między innymi: odpady
opakowaniowe, sprzęt AGD, suche gałęzie i chwasty, wyeksploatowane baterie. Dzięki temu więcej odpadów traﬁ
do recyklingu i zostanie powtórnie wykorzystanych.
Przewiduje się niższe stawki opłat przy selektywnej zbiórce
odpadów.
Zamieszczając poniżej pełny tekst Regulaminu mamy nadzieję, iż mieszkańcy naszej Gminy ze zrozumieniem i odpowiedzialnością potraktują wynikające z niego obowiązki.
I nie ma najmniejszej wątpliwości, iż efektem postępowania
w myśl zasad określonych w Regulaminie będzie poprawa
stanu środowiska i porządku na terenie Gminy Jedlińsk.
UCHWAŁA Nr XLI/33/2006
RADY GMINY JEDLIŃSK
z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r.
Dz. U Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005r Dz. U. Nr 236, poz. 2008) po
zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Radomiu, Rada Gminy w Jedlińsku uchwala :
„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Jedlińsk”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:
1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008).
2. Właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.
3. Odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także
odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na
swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
4. Odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy
przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być
umieszczane, ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach.
5. Odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to
rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, odpady z papieru, tektury, drewna, itp. ulegające rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
6. Podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć
jednostki organizacyjne i osoby ﬁzyczne, które uzyskały
zezwolenie Wójta na prowadzenie działalności na podstawie art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
7. Nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć
ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.
8. Zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.
9. Stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i
urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami
asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia
10. Składowisku odpadów – rozumie się przez to obiekt
budowlany przeznaczony do składowania odpadów, posiadający odpowiednie zezwolenia.
§ 2
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Jedlińsk obowiązuje:
1) właścicieli nieruchomości,
2) przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej,
3) zarządców drogi,
4) wykonawców robót budowlanych,
5) właścicieli lub opiekunów zwierząt,
6) osoby korzystające z terenów publicznych,
7) jednostki organizacyjne Gminy Jedlińsk.

▶
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Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości
§t3
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości a w szczególności:
1. Systematycznego sprzątania w sposób nie powodujący
zanieczyszczeń powietrza, wód i gruntu,
2. Koszenia traw, usuwania chwastów, usuwania opadłych
liści z terenów własnych nieruchomości wyłączonych z
produkcji rolnej i leśnej,
3. Uprzątania terenu w przypadku rozbiórki budynku lub
zakończenia budowy,
4. Uprzątania na bieżąco błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości
z zachowaniem następujących uwarunkowań:
- obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym
- śliskość spowodowaną przez ubity śnieg lub oblodzenie
nawierzchni chodnika należy ograniczyć przy zastosowaniu wyłącznie piasku
- piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania
- zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być zgromadzone w sposób umożliwiający swobodne korzystanie
z chodnika
- zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń na jezdnię.
5.Usuwania nawisów śnieżnych z okapów, rynien i innych
części nieruchomości.
6.Oznaczenia nieruchomości przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości.
§ 4
1. Zabrania się mycia samochodów na nieruchomościach
lub częściach nieruchomości, które służą do użytku publicznego.
2. Mycie i naprawy pojazdów powinny odbywać się w myjniach i warsztatach naprawczych.
3. Mycie, doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą
odbywać się w miejscach do tego celu wyznaczonych pod
warunkiem, że powstające zanieczyszczenia gromadzone
będą i usuwane zgodnie z niniejszą uchwałą.
§ 5
Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny
lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek
ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i
systematycznego ich opróżniania, nie dopuszczając do ich
przepełniania

§ 6
Zobowiązuje się jednostki prowadzące działalność
handlową, usługową, gastronomiczną, produkcyjną, zarządzające przystankami komunikacji zbiorowej, organizatorów imprez masowych do zabezpieczenia przy zarządzanych obiektach pojemników
na odpady, w miarę potrzeb publicznych toalet oraz niezwłoczne usuwanie zgromadzonych odpadów i nieczystości ciekłych.
Rozdział III
Gromadzenie odpadów i nieczystości ciekłych
§ 7
1. Każda nieruchomości zabudowana budynkami mieszkalnymi, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej musi posiadać wydzielone miejsce i być wyposażona w
specjalistyczne worki lub w szczelne przenośne pojemniki
do gromadzenia odpadów komunalnych.
2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
a. kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l
b. pojemniki na odpady 120, 240, 1100l
c. worki
d. specjalistyczne pojemniki do selektywnej zbiórki opakowań
e. kontenery.
3. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, wystarczającej do właściwego gromadzenia odpadów w dwutygodniowym cyklu
wywozu:
a. 50 l na mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej wiejskiej
b. 3l na każdą osobę w szkołach i przedszkolach
c. 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej w lokalach handlowych, co najmniej jeden pojemnik o poj.120 l na lokal
d. 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych
e. pojemnik o poj. 120 l na każdych 10 pracowników w zakładach rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w
odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych
f. 20 l na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, itp.
g. w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla
zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie
na zewnątrz, poza lokalem co najmniej jednego pojemnika
120 l na odpady.
4. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo–usługowe, przystanki komunikacji, parki są przez
właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne,o poj. od 10 do 50 l.
5. Właściciel nieruchomości może składać w przydomowym kompostowniku odpady ulegające biodegradacji, z
uwzględnieniem takiego sposobu zagospodarowania w
umowie z uprawnionym podmiotem.
6. Odpady opakowaniowe winne być odrębnie składowane
do worków lub pojemników dostarczanych przez podmiot
uprawniony.
▶

13

7. Wyselekcjonowane odpady budowlane winny być
składane w kontenerach udostępnionych przez podmiot
uprawniony.
8. Gromadzenie odpadów posegregowanych odbywa się w
szczelnych, oznakowanych workach z tworzywa.
§ 8
1. Właściciel urządzeń do gromadzenia odpadów ma obowiązek utrzymywania ich we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz dezynfekować pojemniki na odpady raz w miesiącu i każdorazowo w razie
potrzeby.
2. Zabrania się spalania odpadów komunalnych zarówno
w pojemnikach jak i na terenie otwartym. Dopuszcza się
jedynie spalanie niektórych pozostałości roślinnych typu
suche liście, trawa itp. w sposób nie powodujący uciążliwości, jak również nie naruszający odrębnych przepisów.
§ 9
Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości
oraz nie zagrażający środowisku.
§ 10
Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady z
działalności gospodarczej to muszą być one gromadzone w
sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady
ich usuwania określają przepisy odrębne.
§ 11
Odpady medyczne lub weterynaryjne pochodzące w
związku z prowadzoną działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych nie mogą być gromadzone
w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych drobnych. Szczegółowe zasady postępowania z
tymi odpadami określają przepisy odrębne. Przeterminowane leki winny być zwracane do aptek.
§ 12
Inne odpady niebezpieczne powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić oddzielnie, a zasady gospodarowania tymi odpadami określają przepisy odrębne.
Zużyte baterie i akumulatory winny być zwracane do placówek prowadzących ich sprzedaż lub do punktów ich
zbierania.
§ 13
Gromadzenie wysegregowanych odpadów typu: wielkogabarytowe oraz elektryczne i elektroniczne, sprzęt AGD
może odbywać się w Gminnym Centrum Recyklingu w
bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku według odrębnie ustalonych zasad.

§ 14
1.Nieczystości ciekłe winny być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub do przydomowej oczyszczalni albo gromadzone w zbiorniku bezodpływowym.
2.Właściciele zamieszkałych nieruchomości mają obowiązek przyłączenia się do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
W przypadku, gdy nie istnieje w danej miejscowości sieć
kanalizacyjna lub przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadnione nieruchomość winna być wyposażona w
przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych lub zbiornik
bezodpływowy - spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
3.Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie
ścieków podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej
przez Gminę.
4.Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do
rowów melioracyjnych, cieków
wodnych lub bezpośrednio do gruntu bądź też do innych
odbiorników lub mediów nie
przeznaczonych na ten cel.
5.Zabrania się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.
6.Zabrania się wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów stałych i nieczystości ciekłych.
§ 15
Składowanie odpadów odbywa się na Gminnym Składowisku Odpadów w Urbanowie, a odbiór nieczystości ciekłych
w stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Jedlińsku.
Rozdział IV
Zasady usuwania odpadów i nieczystości ciekłych z nieruchomości.
§ 16
1. Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny.
2.Określa się maksymalne poziomy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wytwarzanych na terenie
gminy Jedlińsk, dopuszczonych do składowania :
a. do 31 grudnia 2010r. do nie więcej niż 75 % wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b. do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,
c. do 31 grudnia 2020r. do nie więcej niż 35%, w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.
Obowiązek ten realizują podmioty uprawnione.
§ 17
1. Usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości odbywa się przez podmioty uprawnione. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów
z podmiotami uprawnionymi na odbiór odpadów komunalnych, na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub
opróżnianie osadników oczyszczalni przydomowej. Dowody uiszczenia opłat za wykonane usługi należy przechowywać do celów kontrolnych.

▶
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2. Zabrania się opróżniania zbiorników bezodpływowych
we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości.
§ 18
Wszystkie jednostki prowadzące działalność gospodarczą
na terenie gminy zobowiązane są do zawarcia umów na
wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
z uprawnionym do wywozu podmiotem.
§ 19
Właściciel posesji powinien prowadzić segregację odpadów
powstających na nieruchomości i gromadzić je w dostarczonych przez uprawniony podmiot workach w zakresie:
• tworzywa sztuczne - żółty
• szkło
- zielony
• metale
- niebieski
• makulatura
- biały
• inne frakcje
- czarny
§ 20
1.Worki lub pojemniki na odpady komunalne powinny
być ustawione na terenie nieruchomości w miejscach łatwo dostępnych, w sposób nie powodujący uciążliwości dla
mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
2.Właściciel jest zobowiązany do stałego utrzymywania w
czystości miejsca ustawienia worków lub pojemników.
§ 21
1. Odbiór posegregowanych odpadów odbywa się:
- trzy razy w miesiącu w okresie letnim tj. od dnia 1maja
do dnia 30 września.
- dwa razy w pozostałe miesiące zgodnie z wyznaczonymi
datami, wskazanymi w kalendarzach, dostarczanych corocznie mieszkańcom gminy.
2.Odbiór odpadów z placówek usługowo-handlowych winien odbywać się z częstotliwością uzależnioną od potrzeb,
w porozumieniu z podmiotem uprawnionym.
3. Właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami zobowiązani są usuwać odpady codziennie. Odpady z targowisk winny być usuwane
niezwłocznie po zakończeniu handlu.
4. Worki z odpadami winny być zawiązane i wystawione w
dniu zbiorki przed posesję.
5. Zabrania się umieszczania w workach popiołów, ziemi,
gruzu, padłych zwierząt, chemikaliów i innych odpadów
- w tym niebezpiecznych.
§ 22
1. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych ustala właściciel nieruchomości z podmiotem uprawnionym, nie dopuszczając do przepełniania się zbiornika i
występowania procesów gnilnych. Sposób odbioru, transport i zrzut ścieków nie może powodować uciążliwości dla
mieszkańców i zagrożenia dla środowiska.

2. Lokalizację i dostęp do zbiorników bezodpływowych
przeznaczonych do gromadzenia nieczystości ciekłych i
przydomowych oczyszczalni ścieków określają przepisy
prawa budowlanego.
Rozdział V
Zasady rozliczenia usług usuwania
i unieszkodliwiania odpadów
§ 23
1. Stawki opłat za usuwanie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych ustalane będą miedzy właścicielem nieruchomości zlecającym usługę a podmiotem uprawnionym do świadczenia tych usług.
2. Rada Gminy określi w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych.
§ 24
Stawki opłat za usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych
odnośnie podmiotów gospodarczych ustalane będą miedzy zlecającym usługę, a podmiotem uprawnionym do
świadczenia tych usług.
§ 25
Właściciele nieruchomości i podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązani są do przechowywania
i okazywania organom kontrolnym dokumentów dotyczących gospodarowania odpadami i nieczystościami ciekłymi na zasadach określonych w ustawie.
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
i gospodarskie.
§ 26
Mając na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku nakłada się następujące
obowiązki na osoby utrzymujące zwierzęta domowe:
1.Zakazuje się wprowadzania psów:
- na tereny i do obiektów użyteczności publicznej
- na tereny wydzielone do zabaw dzieci
- na tereny plaż i kąpielisk
2.Poddawanie szczepieniom ochronnym przeciwko wściekliźnie psów w wieku ponad dwóch miesięcy jeden raz w
roku, (zalecane jest także szczepienie kotów).
3.Powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu o pojawieniu się u zwierzęcia domowego objawów
wskazujących podejrzenie zachorowania na wściekliznę.
4.Usuwanie odchodów zwierząt domowych i gospodarskich bezpośrednio po zanieczyszczeniu z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku (chodników, trawników,
parków, parkingów, placów zabaw) przez właściciela lub
opiekuna zwierzęcia.
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§ 27
W przypadku pogryzienia ludzi przez psa lub kota osoba
utrzymująca je, ma obowiązek (niezależnie do tego czy
poddane było szczepieniu) doprowadzić zwierzę do lecznicy weterynaryjnej w celu poddania go obserwacji. Wyniki
obserwacji zwierzęcia osoba ta zobowiązana jest udostępnić osobom poszkodowanym i upoważnionym.
§ 28

§ 33
Koszty deratyzacji ponosi właściciel obiektu.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe, kontrola przestrzegania
szczegółowych wymagań utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Jedlińsk.
§ 34

Psy powinny być wyprowadzane w kagańcach i na smyczy,
natomiast w przypadku braku opiekuna, będą traktowane
jako bezdomne.
Właściciel nieruchomości, po której pies biega swobodnie
winien zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością wydostania się psa na zewnątrz i zobowiązany jest umieścić w
widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą.

Nieprzestrzeganie niniejszego „Regulaminu” powoduje
odpowiedzialność karną wynikającą z Kodeksu Wykroczeń oraz z innych przepisów, a w szczególności z ustaw: o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo ochrony środowiska, o odpadach, o ochronie zwierząt, prawo
wodne, prawo budowlane.

§ 29

§ 35

Zobowiązuje się właścicieli zwierząt gospodarskich, do
prowadzenia chowu w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób trzecich, poza strefami ochrony bezpośredniej
ujęć podziemnych wód dla potrzeb komunalnych oraz
gromadzenia odpadów pochodzących od tych zwierząt w
sposób zgodny z przepisami odrębnymi. Padłe zwierzęta
przekazywać uprawnionym ﬁrmom.

Kontrolę przestrzegania wymagań zawartych w regulaminie powierza się upoważnionym przez Wójta pracownikom
Urzędu Gminy.

§ 30
Ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz zbieranie,
transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt
lub ich części organizuje Gmina poprzez swoje jednostki organizacyjne według zasad określonych w odrębnych
przepisach.
Rozdział VII
Zasady przeprowadzania deratyzacji
na terenie gminy Jedlińsk.
§ 31
Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary:
1) skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego,
2) placówki gastronomiczne, zakłady produkujące żywność, placówki handlu artykułami spożywczymi,
3) budynki użyteczności publicznej,
4) tereny składowania odpadów,
5) tereny przemysłowe, zakłady pracy i inne tereny, na których zostanie stwierdzone zagrożenie epidemiologiczne.
§ 32
Obowiązkową deratyzację właściciele obiektów winni
przeprowadzać dwa razy w roku:
- deratyzacja wiosenna w kwietniu każdego roku
- deratyzacja jesienna we wrześniu każdego roku oraz każdorazowo w obiektach, w których stwierdzi się konieczność jej przeprowadzenia.
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§ 36
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 37
Traci moc uchwała nr XXVII/35/97 Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 18.12.1997 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk.
§ 38
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców gminy przez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, umieszczenie na stronie internetowej Gminy
Jedlińsk i opublikowanie w prasie lokalnej „Panorama
Gminy”.
§ 39
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

OGŁOSZENIE
Wybory do Izb Rolniczych
odbędą się w dniu 04.02.2007
w budynku GOK w Jedlińsku
ul. Krótka 1.

Uwaga rolniku
Komunikat
Głównego Inspektora Ochrony Roślin
i Nasiennictwa
w sprawie czasowego zakazu obrotu i stosowania
środków ochrony roślin:
Folicur Multi 50 WP, Folicur Multi 50 WG,
Euparen Multi 50 WP, Euparen Multi 50 WG
do dnia 31 maja 2007 r.
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
informuje, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w dniu 24 listopada 2006 r. wydał dla środków
ochrony roślin Folicur Multi 50 WP, Folicur Multi
50 WG, Euparen Multi 50 WP oraz Euparen Multi
50 WG, produkcji Bayer CropScience AG, Niemcy,
decyzje o czasowym zakazie ich obrotu
i stosowania.
Decyzje wydane zostały na podstawie art. 48 ust 2
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
(Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.) po
zgłoszeniu przez ﬁrmę Bayer CropScience informacji o podejrzeniu,
iż substancja aktywna toliloﬂuanid wchodząca
w skład ww. środków ochrony roślin może brać
udział w procesie powstawania nitrozoamin podczas ozonowania wody.
Podejmując wszelkie środki ostrożności, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zobowiązał ﬁrmę Bayer
CropScience do przeprowadzenia badań w tym
zakresie i przedłożenia ich wyników, wstrzymując
jednocześnie do dnia 31 maja 2007 r. możliwość
wprowadzania do obrotu i stosowania środków
ochrony roślin zawierających tę substancję.
Wydłużony termin budowy płyt obornikowych

T

o dobra wiadomość
dla wszystkich rolników wykorzystujących unijne
pieniądze z działania „Dostosowanie gospodarstw rolnych
do standardów Unii Europejskiej”.
Na budowę zbiorników i
płyt obornikowych rolnicy,
którym udało się podpisać
umowę z ARIMR mieli tylko
rok. Nikt nie przewidział, że
w związku z lawiną tego typu
inwestycji utworzy się budowlany korek i realizacja inwestycji w tak krótkim czasie będzie
po prostu niemożliwa. Dość
szybko na zaistniałą sytuację
/ bo już 01.08.2008/ zareagowała Rada Ministrów wydając
Rozporządzenie pozwalające
na przesunięcie budowy do
końca 2007 roku. Pojawiły się

jednak problemy z jego interpretacją trwające aż do 10 października 2006r.
Pragnę zatem uspokoić naszych rolników, którym nie
udało się wykonać inwestycji
w przewidzianym terminie.
Zgodnie ze stanowiskiem
MRIRW Notyﬁkacja Planu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2004 – 2006 dotycząca działania 6 „Dostosowanie
gospodarstw do standardów
Unii Europejskiej” umożliwia wydłużenie terminu realizacji w/w przedsięwzięć do
31.12.2007. wszystkim producentom rolnym, którym wydano lub będą wydane decyzje w
sprawie przyznania pomocy
ﬁnansowej na ten cel.
Irena Walczak

Zobowiązania rolników ubiegajacych się o płatność
obszarową na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania /ONW/
związku z licznymi chwili zmiany posiadania
nieprawidłowościami gospodarstwa lub jego częw składanych wnioskach o ści poinformuje o tym fakprzyznanie dopłat bezpo- cie ARIMR. Dodatkowym
średnich przekazuję Pań- warunkiem jest przejęcie
stwu informację Biura Po- przez nabywcę zobowiązań
wiatowego ARIMR w Ra- ONW zaciągniętych przez
domiu dotyczącą wielolet- zbywającego, Przejęcie zonich zobowiązań rolników bowiązań musi być potwierubiegających się o płatności dzone podpisem nabywcy
na obszarach ONW.
złożonym w obecności pra1. Przez okres 5 lat rol- cownika ARIMR. Powyżnik zobowiązany jest do sza procedura obowiązuje
prowadzenia działalności m.in. w przypadku rozwiąrolniczej na powierzch- zania umowy dzierżawy za
ni nie mniejszej od tej, za zgodą stron, sprzedaży lub
którą otrzymał płatność w darowizny części lub całości
pierwszym roku wsparcia. gospodarstwa.
Okres ten liczony jest od W przypadku zerwania
chwili otrzymania pierw- umowy dzierżawy nie z
winy wnioskodawcy zdaszej płatności.
2. O każdej zmianie wy- rzenie to będzie traktowane
korzystywania
gruntów jako siła wyższa i nie będzie
rolnych, a w szczególności skutkowało koniecznością
przeniesienia posiadania zwrotu płatności z tytułu
części lub całości gospodar- ONW. Zerwanie dzierżawy
stwa na innego producenta powinno być w tej sytuacji
rolnego rolnik zobowiązany zgłoszone do Biura Powiajest w ciągu 14 dni poin- towego ARIMR w ciągu 10
formować Biuro Powiatowe dni roboczych. Natomiast w
przypadku zerwania umoARiMR.
wy z winy wnioskodawcy
3. W przypadku zadekla- konieczny będzie zwrot
rowania w kolejnym roku płatności z tytułu ONW.
ubiegania się o płatność
ONW powierzchni mniej- Na terenie naszej gminy do
szej niż w latach poprzed- obszarów o niekorzystnych
nich producent rolny zo- warunkach gospodarowabowiązany jest do zwrotu nia /ONW/ należą:
uprzednio
uzyskanych I strefa - Kamińsk, Ludwipłatności /tylko ONW/ za ków, Obózek, Urbanów,
obszar, który nie został II strefa - Boża Wola, Marzgłoszony do dopłat.
celów, Nowa Wola
Zwrot płatności nie będzie
konieczny w przypadku, jeIrena Walczak
żeli rolnik w ciągu 14 dni od

W

Planowane dopłaty do materiału siewnego
W związku z dużym zainteresowaniem zakupem
materiału siewnego informuję Państwa, że ukazał
się projekt ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, z którego wynika, że producenci rolni, którzy w 2006 roku ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną klęską suszy
będą mogli ubiegać się o dopłatę do kwaliﬁkowanego materiału siewnego zużytego do siewu lub nasadzeń. Decyzje w tej sprawie mają być wydawane
przez Agencję Rynku Rolnego. Stawki dopłat będą
określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Do
wniosku będzie należało dołączyć min. dokument
potwierdzający zakup zużytego materiału siewnego.
Proszę aby wszyscy zainteresowani rolnicy śledzili
pojawiające się w tej sprawie informacje.
Irena Walczak
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SPORT

Jesień pod znakiem sportu
szkolnego i młodzieżowego
– czyli powołanie do kadry
narodowej juniorów dwójki strzelców, podsumowanie VIII MIMS w Siedlcach,
mistrzostwa makroregionu
młodzików w lekkiej atletyce
i strzelectwie, ﬁnały międzypowiatowe w sztafetowych
biegach przełajowych oraz
mnóstwo imprez masowych z
udziałem dzieci i młodzieży
naszej gminy.
Mateusz Skoczek i Julita Rędzia z ULKS Jedlińsk zostali
powołani przez Polski Związek
Strzelectwa Sportowego do kadry Polski!! Ta utalentowana
dwójka nominację zawdzięcza bardzo dobrym wynikom
osiągniętymi min. w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Pucharze Polski. Czekają
ich zgrupowania w centralnym ośrodku szkoleniowym
we Wrocławiu i zawody zagraniczne. A zatem życzymy
im udanego reprezentowania
kraju.

na koncie 0,5 pkt. Zwyciężyła
PSP 3 z Żyrardowa - 53,5 pkt,
na trzecim miejscu słynna PSP
55 Warszawa z 39 pkt. Sumując
dorobek podstawówek, nie ma
wątpliwości, że Jedlińsk zdecydowanie przoduje na Mazowszu jako najlepsza gmina wiejska, a wśród wszystkich gmin
ulega nieznacznie Płockowi,
Wołominowi i prawdopodobnie jednej lub dwóm warszawskim (Warszawa jest ujęta w
tabelach bez podziału na gminy - dzielnice), będąc m.in.
przed Radomiem, Siedlcami,
Ostrołęką czy Ciechanowem.
Wielkie brawa dla nauczycieli
wychowania ﬁzycznego szkół
całej gminy, bowiem w zawodach międzypowiatowych zaznaczają swój udział także placówki z Bierwiec, Ludwikowa
i Wierzchowin. Po roku przerwy cieszy powrót na podium
gimnazjum w Jedlińsku ( 2005
– 4 m.) Zdobycie 70, 5 pkt wystarczyło do zajęcia trzeciego
miejsca. Tryumfatorzy – PG
35 Warszawa – zgromadzili

Trofea VIII MIMS dla PSP w Jedlińsku odebrali Alina i Dariusz Cielniakowie (w środku).

O nieoﬁcjalnych wynikach
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej - Siedlce Płock
2006 donosiliśmy już w czerwcowym numerze. Ocenialiśmy,
że jest to najlepszy sportowy
rok placówek gminy w dotychczasowej historii igrzysk. Potwierdzenie naszych wyliczeń
uzyskaliśmy w trakcie oﬁcjalnego podsumowania igrzysk,
które odbyło się w Siedlcach.
Wśród 318 sklasyﬁkowanych
szkół Mazowsza, we współzawodnictwie szkół podstawowych na drugim miejscu z
dorobkiem 39,5 pkt. jest PSP
w Jedlińsku, szósta lokata dla
PSP we Wsoli, która zgromadziła 37 pkt, na trzydziestej
trzeciej pozycji widnieje PSP w
Starych Zawadach - 17,5 pkt.
Cieszy, że w tabelach pojawiła
się także PSP z Jedlanki mająca
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107 pkt, zdobywcy drugiego
miejsca – PG 1 Siedlce 82 pkt.
Skromny jeden punkt dla PG
we Wsoli dał miejsca 141- 184.
Łącznie punkty zdobyło 296
gimnazjów. W trakcie podsumowania igrzysk przedstawicielom podstawówek z Jedlińska i Wsoli oraz gimnazjum z
Jedlińska wręczono pamiątkowe puchary, nagrody pieniężne z przeznaczeniem na zakup
sprzętu sportowego oraz pamiątkowe medale Szkolnego
Związku Sportowego za rozwój sportu szkolnego.
Ponad 500 lekkoatletów rywalizowało we wrześniowych
mistrzostwach makroregionu
młodzików w lekkiej atletyce
w Olsztynie. Stawką były medale i prawo startu w mistrzostwach Polski a także punkty

dla swoich klubów we współzawodnictwie prowadzonym
przez Ministerstwo Sportu.
Przy tak rekordowej obsadzie
znakomicie
zaprezentowali
się młodzicy ULKS Jedlińsk.
Dwunastoosobowa ekipa wywalczyła dwa medale i aż 12
pkt, co dało w efekcie ósmą
lokatę wśród czterdziestu
siedmiu startujących klubów
z Warmii, Mazur i Mazowsza.
To spora i miła niespodzianka,
bowiem przed startem planowaliśmy zdobycie 8 pkt., (2005
r – 4 pkt) i nie liczyliśmy na
miejsca na podium. Przed Jedlińskiem wyłącznie ekipy z
dużych ośrodków - Warszawy,
Siedlec i Olsztyna. Na miejscu
siedemnastym z 5 pkt. sklasyﬁkowano najsilniejszy obecnie
klub okręgu radomskiego RTL
ZTE Radom. Indywidualnie
największym zaskoczeniem
okazał się występ Arkadiusza
Kapusty, który zdobył złoty
medal rzucając oszczepem
44,98 m. Wynik jeszcze nie
szokujący, ale należy podkreślić, że został osiągnięty w rywalizacji ze starszymi o rok rywalami. Arek dorzucił jeszcze
jeden punkt w skoku wzwyż,
pokonując poprzeczkę zawieszoną na wysokości 165 cm. Z
tym rezultatem zajął miejsce
ósme. Po drugi medal dla ekipy, tym razem brązowy, pobiegła na dystansie 1000 m Wioletta Jakubiak. Wynik 3,05,45
to nie tylko rekord życiowy
ambitnej zawodniczki, ale także rekord szkolny i klubowy.
Na szóstych lokatach uplasowali się: Kinga Mularska w
biegu na 300 m przez płotki 49,74sek oraz Tomasz Giska na
dystansie 2000 m z rekordem
życiowym - 6,14,70. Zajmując
ósme miejsca, o cenne punkty postarali się także Martyna
Kopcińska w rzucie oszcze-

pem, Katarzyna Nowicka w
biegu na dystansie 100 m ppł.,
Paulina Świniarska w pchnięciu kulą i Piotr Fijałkowski w
rzucie dyskiem. Pechowo, na
dziewiątym miejscu, zakończył
start Kamil Żarłok. Potknięcie
się na płotku i koniec marzeń
o dobrej pozycji. Nieźle startowali sprinterzy - Albert Sąpór, Ola Skoczek i płotkarka
Żaneta Halczyn. Chociaż zajęli
dalsze miejsca to powinni być
bardziej widoczni już za rok.
Dwójkę medalistów zakwaliﬁkowano do startu w mistrzostwach Polski, które odbyły się
dwa tygodnie później w Siedlcach. Ranga imprezy wyraźnie
stremowała naszą młodzież.
Oboje uzyskali rezultaty sporo
słabsze od najlepszych swoich
osiągnięć. Ostatecznie Arek
Kapusta był trzynasty wśród
18 oszczepników, natomiast
w gronie 32 biegaczek Wioletta Jakubiak zajęła 19 pozycję. Makroregionalne zawody
strzeleckie młodzików odbyły
się w Warszawie. Tym razem
nie udało się wywalczyć medalowych pozycji. Najwyżej sklasyﬁkowano Konrada Bzduchę
- na piątym miejscu i Annę
Woźniak na szóstej pozycji.
Dobrą dyspozycję lekkoatleci Jedlińska potwierdzili w
Otwartym Mazowieckim Mityngu Młodzików „Szukamy
Olimpijczyków” z udziałem
ponad 200 zawodników z 19
klubów. W punktacji zespołowej Jedlińsk zdecydowanie
tryumfował - 78 pkt. przed
Wisłą Puławy - 38 pkt. i Visem
Skierniewice –35 pkt. Indywidualnie najlepiej spisali się
wymienieni wcześniej zawodnicy startujący na zawodach
makroregionalnych. Jedyne
zwycięstwo dla ekipy odniósł
Arkadiusz Kapusta, który tym
razem rzucił 42,81m.

Arkadiusz Kapusta w trakcie rozgrzewki

Rozpoczęła się kolejna, dziewiąta edycja igrzysk – Płock/
Ostrołęka 2007. Wyjątkowo
wcześnie przeprowadzono eliminacje międzypowiatowe w
sztafetowych biegach przełajowych, które to zawody były
częścią Festynu Biegowego
TKKF o puchar Marszałka

Wąsik. W pokonanym polu
ubiegłoroczne wicemistrzynie
Mazowsza z Jedlni Letnisko
oraz biegaczki z Przysuchy.
Męski team: Arkadiusz Kapusta, Rafał i Mateusz Klocek
(1991r), Tomasz Giska, Piotr
Szymański, Albert Sąpór, Wojciech Kołodziejczak, Leszek

Finisz biegu na 1000m - prowadzi Wioletta Jakubiak
Sejmiku Mazowieckiego. Przebiegały one pod dyktando naszych ekip, bowiem aż 5 sztafet
wywalczyło awans do majowych ﬁnałów w Ostrołęce.
Drużyna z PSP w Zawadach
Starych biegnąca w składzie:
Marta Katus, Magda Trzaskowska, Sylwia i Anna Bieniek, Anna i Aleksandra Rędzia, Anna Gniadek, Malwina
Hełmińska, Anita Bednarek,
Anna Kucharczyk pokonała
linię mety jako pierwsza. Na
drugim miejscu uplasował się
zespół z PSP w Jedlińsku: Klaudia Kowalczyk, Magda Wąsik,
Anna Borowska, Katarzyna
Jończyk, Paulina Mąkosa, Patrycja Kubaszewska, Sylwia
Świątkowska, Natalia Kowalczyk, Karolina Jurczak, Agata
Nowakowska. Trzecia lokata
dla Potworowa, piąta dla Wsoli. W rywalizacji chłopców
najlepsi okazali się uczniowie
z PSP we Wsoli: Przemysław
i Arkadiusz Plewiński, Kamil
i Mateusz Kozłowski, Patryk
Szymański, Damian Krzosek,
Piotr Słomka, Sebastian Tocki, Michał Krawczyk, Kacper
Sokalski, Dominik Łobodzin,
którzy wyprzedzili Gielniów,
Policznę i Jedlińsk. W kategorii gimnazjów zarówno wśród
dziewcząt jak i chłopców wyraźna przewaga reprezentantów Jedlińska. Sztafetę dziewcząt tworzyły: trzy Pauliny
– Kozłowska, Romanowska i
Syta oraz Agata Malik, Milena Kucharczyk, Monika Ciołek, Irmina Walerczak, Żaneta Halczyn, Kinga Mularska,
Wioletta Jakubiak, Karolina

Piwoński, Krystian Plewiński,
Dominik Janusz przed zespołami Wolanowa i PG 22 z Radomia. W biegu OPEN zwyciężyli Wioletta Jakubiak i Tomasz Giska z PG w Jedlińsku,
natomiast Puchar Marszałka
Sejmiku Mazowieckiego za
najliczniejszy udział traﬁł do
PSP w Jedlińsku. Uzupełniając
wyniki sztafet - w eliminacjach
powiatowych
gimnazjaliści
ze Wsoli zajęli trzecią lokatę
wyprzedzając rówieśników z
Wierzchowin, chłopcy z PSP
ze Starych Zawad na czwartym miejscu. W innych igrzyskowych dyscyplinach należy
odnotować awans do eliminacji międzypowiatowych drużyn unihokeja z PSP w Starych
Zawadach i PG w Jedlińsku.
Powiatowe zawody wygrały
dziewczęta z Zawad i chłopcy z
Jedlińska. Drugie pozycje, premiowane awansem, odwrotnie
- dla dziewcząt z Jedlińska i
chłopców ze Starych Zawad.
Zajmując drugie miejsce w
eliminacjach powiatowych w
piłce ręcznej dziewczęta z PSP
z Wierzchowin próbują nawiązać do dawnych osiągnięć
placówki. Trzecie miejsce ich
starszych koleżanek z gimnazjum świadczy o dobrej koordynacji działań nauczycieli
wf – Małgorzaty Koperskiej i
Mariusza Żurowskiego.
Okres jesienny zdecydowanie zdominowały starty w
imprezach masowych. W XIII
Biegach Kazimierzowskich w
Radomiu w kategorii juniorek młodszych całe podium
dla gimnazjalistek z Jedlińska.

Zwyciężyła ( już po raz drugi)
Wioletta Jakubiak przed Karoliną Wąsik i Irminą Walerczak.
Jako czwarta wśród młodziczek zameldowała się na mecie
Paulina Syta także z gimnazjum w Jedlińsku. W „czwartkach lekkoatletycznych” wyróżnili się uczniowie z PSP we
Wsoli - Justyna Religa (600 m),
Kacper Sokalski (skok w dal),
Sebastian Tocki (rzut piłką palantową), Martyna Marchewka i Patryk Krzesiński (oboje
60 m). W jesiennych biegach
przełajowych LZS z udziałem
ponad 600 startujących reprezentanci naszej gminy w 8
kategoriach wiekowych zdobyli aż 30 medali. Drużynowo
1.PSP Jedlińsk – 906 pkt, 2.Stare Zawady – 749 pkt., 3.Wsola
– 664 pkt. 10. Jedlanka –140
pkt., 12. Wierzchowiny - 72
pkt. Indywidualnie medalowe
trofea zdobywali przedstawiciele wszystkich wymienionych szkół. Współzawodnictwo szkół gimnazjalnych 1.
Jedlińsk - 705 pkt., 4 . Wsola
240 pkt., 9. Wierzchowiny – 59
pkt. Ponad 40-krotnie stawali
na podium uczniowie jedlińskiego gimnazjum w regionalnych otwartych mistrzostwach
LZS w lekkiej atletyce w Kozienicach, deklasując rywali w
klasyﬁkacji zespołowej.
245 zawodników wzięło
udział w VII Mistrzostwach
Mieszkańców Ziemi Radomskiej w Tenisie Stołowym,

Piotr Słomka – PSP Wsola;
Klaudyna Struniewicz, Paulina Świniarska - PG Jedlińsk;
Dominik Kiełbasa – PG Wsola. Srebrne medale wywalczyli: Weronika Wojciechowska,
Krzysztof Jeromin, Diana Jaworska, Maciej Czapla – PSP
Jedlińsk, Konrad Grosiak, Ola
Karaś – PSP Wsola, Paweł
Langierowicz, Marta Marszałkiewicz – PG Jedlińsk, Adrian
Durak – PG Wsola. Trzecie
lokaty: - Kamil Płaskociński,
Olga Romanowska, Magda
Wąsik- PSP Jedlińsk, Karolina Krzosek, Klaudia Kuraś
– PSP Wsola, Marta Nowocień, Jarosław Wójtowicz – PG
Wsola. Drużynowo – szkoły
podstawowe 1. Jedlińsk 87 pkt,
2.Wsola 63 pkt. 3 Bobrowniki
32 pkt; gimnazja:1.Jedlińsk: 29
pkt, 2.Wsola 23 pkt. 3. Chlewiska 21 pkt. Także we Wsoli odbył się międzygminny halowy
turniej piłki nożnej dla szkół
podstawowych. Najlepszym
zespołem dziewcząt okazały się
piłkarki ze Wsoli, a na trzecim
miejscu ekipa Wierzchowin,
w składzie której występowała Klaudia Jończyk uznana za
najlepszą zawodniczkę turnieju. Prymat wśród chłopców
wiódł pierwszy zespół gospodarzy, na trzecim miejscu drugi zespół Wsoli, czwarta PSP
Jedlanka. Tradycyjnie przeprowadzono też imprezy mikołajkowe. W ósmej edycji turnieju
tenisa stołowego wzięło udział

Złota sztafeta ze Starych Zawad
które rozegrano we Wsoli. W
głównych rolach tenisiści z Jedlińska i gospodarze turnieju.
Turniej rozegrano w 12 kategoriach wiekowych osobno
wśród dziewcząt i chlopców.
Prezentujemy nasze tenisowe
nadzieje - medalistów turnieju. Pierwsze miejsca – Zoﬁa
Mroczkowska, Krzysztof Wikło, Ola Zegarek, Łukasz Krawczyk, Magdalena Krupa, Anita
Szymczak – PSP Jedlińsk;
Maciej Gędaj, Artur Durak,

185 uczniów ZSO ze Wsoli.
W Zawadach Starych po raz
szósty zorganizowano turniej
unihokeja „Brzdąc”, w którym
wystartowało 6 zespołów chłopięcych. Tryumfatorem został
UKS „Atlas” Gawłuszowice
przed UKS „Alfa” Borowa. Na
trzecim miejscu - gospodarze
UKS „Skrzat”, którzy wyprzedzili uznane ﬁrmy z Zielonki,
Stromca i Czarnej.
Krystian Kilar
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