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Zmiana na stanowisku sekretarza gminy
Włodzimierz Dłużewski
urodził się 26 maja 1948
roku w Jaworze Soleckim,
powiat lipski, województwo mazowieckie. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego
Energetyki
i Lotnictwa Politechniki
Warszawskiej - mgr inż.
mechanik. Ukończył ponad to: Podyplomowe Studium Nauczycielskie IKN
w Kielcach, Podyplomowe
Studium Administracji na
Uniwersytecie Warszawskim, Studium Doktoranckie
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Posiada uprawnienia państwowe rzeczoznawcy majątkowego i zdany egzamin państwowy dla kandydatów
na członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa.
Pracował jako:
- technolog w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w
Krakowie,
- konstruktor w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Zakładów Metalowych „Łucznik” w Radomiu,
- nauczyciel ﬁzyki w Technikum Rolniczym w Borkowicach,
- naczelnik Gminy Borkowice,
- wicedyrektor i dyrektor w Zespole Szkół Zawodowych
w Lipsku,
- kierownik organizacyjny w Woj. Komitecie ZSL w
Radomiu,
- wiceprezydent miasta Radomia,
- kierownik Urzędu Rejonowego w Zwoleniu,
- kierownik Rejonowego Biura Pracy w Radomiu,
- kierownik Urzędu Rejonowego w Radomiu,
- sekretarz powiatu radomskiego,
- sekretarza miasta Radomia.
Od 1971 roku żonaty, ma trzy córki. Żona Jadwiga pracuje w NZPOZ „Południe”.

Od redakcji
Szanowni Państwo!

Kolejne wydanie naszego kwartalnika ukazuje się
pod zmienionym tytułem. Obecny tytuł uwzględniający nazwę własną bardziej oddaje treści zawarte w publikowanych artykułach. Podmiotem opisu są mieszkańcy Gminy Jedlińsk. Tym samym tematyką nawiązujemy do ustawy samorządowej deﬁniującej gminę
jako „wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium”.
Istotne zmiany dotyczą poszerzenia grona osób
współpracujących z czasopismem - została powołana
nowa Redakcja i Rada Programowa. Lista osób współpracujących nie jest listą zamkniętą. Obowiązki redaktora naczelnego przyjąłem nie dla samego pisania, ale
do wypełnienia roli organizatorskiej. Zgodną bowiem
intencją Rady Programowej i Redakcji jest dawanie
szans wszystkim, którzy pragną promować dokonania
swoich środowisk, poruszać interesujące problemy i
wskazywać sposoby ich rozwiązania. Będę więc starał
się ograniczyć swoje wypowiedzi do niezbędnego minimum, dając możliwość publikacji Waszych listów i
prezentacji Waszych poglądów Drodzy Czytelnicy!
Niestety, ale może to i dobrze, wszystkie publikacje
i prace redakcyjne są prowadzone honorowo. Wszyscy więc mamy szanse rozwijać swoje pisarskie uzdolnienia. Narzucona objętość zmusza też do pewnych
skrótów, niemniej wszystkie nadesłane przez Państwa
materiały będą archiwizowane i ewentualnie wykorzystane w innych gminnych publikacjach.
Jednocześnie z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w imieniu Rady Programowej, Redakcji i
swoim własnym składam najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z lektury naszego pisma.
Z wyrazami szacunku
Włodzimierz Dłużewski.

Sprzęt dla OSP

W

dniu 10 stycznia
2007 r. odbyło się
uroczyste przekazanie specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego
dla
7 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych w:
- Jedlińsku
- Wsoli
- Wielogórze
- Nowych Zawadach
- Bierwcach
- Ludwikowie
- Jankowicach.
Sprzęt zakupiono ze
środków
Województwa
Mazowieckiego na kwotę
136.890,76 PLN.
W uroczystym przekazaniu uczestniczyli:
- Bogumił Ferensztajn - Dy-
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rektor Radomskiego Oddziału FOŚ, Radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
- Wojciech Walczak - Wójt
Gminy
- Henryk Krzak - Przewodniczący Rady Gminy
- Zbigniew Gołąbek-członek
ZGZOSPRP i wiceprezes
ZOW ZOSPRP
- Marcin Kaszuba - Główny
Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego
- Jerzy Przybyłowski - Prezes
ZGOSP
Bronisława Mularska
Od prawej: Bogumił Ferensztajn, Wojciech Walczak, Henryk
Krzak, Zbigniew Gołąbek, Marcin Kaszuba

Dzień Kobiet

8 marca to święto wszystkich Pań. W tym szczególnym dniu w Domu Strażaka
odbyło się uroczyste spotkanie. W stronę Pań popłynęły
szczere życzenia oraz kwiaty
od władz Gminy. Na uroczystość przybyło wiele zaproszonych kobiet. Program
artystyczny został przygotowany z dużą dozą humoru. Wszyscy doskonale się
bawili, a część artystyczna
została entuzjastycznie przyjęta. Panie miały możliwość
porównania swojej osobowości i cech charakteru, z
tym co mówią o nich, ich
imiona, np:
Anna - nie przecenia towarzystwa, lecz także nie stroni
od znajomości. Osoba wrażliwa na uroki krajobrazu i
piękno wnętrz domowych.
Lubi spokój, zgodę i harmonię we własnym środowisku.
Jest bardzo umuzykalniona,
lubi muzykę nastrojowa.
Potraﬁ postępować jak dy-

Jubileusz

W dniu 17 marca 2007 r.
odbyła się w Urzędzie Gminy w Jedlińsku niecodzienna uroczystość. Świętowano
jubileusz 100-nych urodzin Pani Józefy Wysockiej
mieszkanki Jedlińska. Po
mszy Św. w kościele paraﬁalnym w Jedlińsku, uroczystość w urzędzie rozpoczęła się złożeniem życzeń
oraz odśpiewywaniem 200-stu lat przez zespół Gminnego Ośrodka Kultury w
Jedlińsku. Był szampan, tort
urodzinowy oraz kwiaty
ufundowane przez Wójta
Gminy. Dyrektor ZUS złożył życzenia i poinformował o decyzji przyznającej
specjalne świadczenie. Ju-

plomata, choć zdarza się, że
swoim naiwnym zachowaniem się, wszystko burzy.
Ewa - osoba z tym imieniem
jest mądra, o wzniosłych
ideałach, stara się być samodzielna w myśleniu i działaniu. Jest często altruistką,
poświęcająca wiele swych
sił i czasu ludziom potrzebującym pomocy. Czyni
wszystko rozsądnie, a uciech
życiowych zażywa z umiarem. Nigdy nie narzuca się
innym.
Maria - Pociąga je wszystko,
co tajemnicze. Mają rozwiniętą intuicję. Są przy tym
wnikliwe i starają się zawsze
dotrzeć do istoty problemu. Nie znoszą bylejakości
i prowizorki. Do życiowych
zadań podchodzą w sposób
perfekcyjny i często innym
ludziom stawiają wysokie
wymagania. Są wymagające,
ale opiekuńcze, uczuciowe.
Oddane życiu rodzinnemu,
ale i wiele żądające od tych,
bilatka w otoczeniu rodzin,
władz gminnych była bardzo wzruszona. Stwierdziła,
że „jej receptą na życie była
praca i nie zamartwianie
się co będzie jutro, jutro
musi być”. Było jej bardzo
ciężko ale nie miała wyjścia, musiała pracować, aby
utrzymać dom i wychować
synów. Przeżyła dwie wojny światowe. W 1939 roku
jej mąż Franciszek poszedł
na wojnę i już nie wrócił. Jego grób jest w Bonn
w Niemczech. Została z 3
małymi synkami. Dwóch
już dziś nie żyje. Cieszy się,
że doczekała 7 wnuków i 9
prawnuków. Pracowała najpierw w prywatnej restau-

Zaproszone Panie zabawiał zespół „Stereoptyp” z GOK

których kochają. Cenią sobie
wysoka jakość życia, także w
sensie materialnym, ale nie
pozwalają się „wciągnąć” w
wyścig po pieniądze.
Zabawy było co niemiara.
Niektóre Panie zgadzały się
z tym opisem, inne nie ,ale
osąd i ocenę pozostawiamy
racji u Państwa Wronów
a następnie w restauracji
„Turysta” w Jedlińsku jako
pomoc kuchenna. Sama nauczyła się czytać. Od ponad
60 lat jej życie związane jest
z Jedlińskiem. Tu ma przyjaciół, znajomych. „Sama
nie wiem, kiedy te lata przeminęły, ale cieszę się bardzo
i życzę wszystkim 100 lat”stwierdziła Jubilatka.
Genowefa Szpotowicz

Spotkanie autorskie
W dniu 22.03.2007 r. odbyło się spotkanie autorskie
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlińsku z Anną

Panią i Wam drodzy czytelnicy.
Ponadto. Życzymy wszystkim Paniom, aby taki dzień
trwał przez cały rok.
Agnieszka Gryzek
Milewską-aktorką
znaną
m.in. z serialu „Złotopolscy”
jako doktor Julia. Spotkanie
upłynęło w miłej ,serdecznej
atmosferze. Zaszczycili swą
obecnością: dyr. Miejskiej
Biblioteki Publicznej Radomiu Anna Skubisz, radna
Gminy Jedlińsk Ewa Oﬁara
oraz młodzież i liczne grono czytelników biblioteki
gminnej.
Na koniec spotkania Anna Milewska podpisywała
swoje książki. Uczestnicy
spotkania mięli możliwość
wspólnego zdjęcia z poetką.
Więcej informacji o poetce na oﬁcjalnej stronie gminy: www.jedlinsk.pl.
Grażyna Wąsik
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Z życia szkół

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku

W dniach 01 – 09 lutego
2007 r. grupa 28 uczniów
ze szkoły podstawowej w
Jedlińsku wraz z nauczycielami wychowania ﬁzycznego
przebywała na obozie sportowym w Białce Tatrzańskiej. Spędzony tam czas
głównie poświęcaliśmy na
naukę i doskonalenie jazdy
na nartach oraz na zajęcia
biegowe w terenie.
Pogoda nam sprzyjała,
humory mimo drobnych
dolegliwości chorobowych,
również. Wszyscy uczestnicy obozu wyjechali z umiejętnością jazdy na nartach.
Warunki w jakich mieszkaliśmy oraz wyżywienie były
bez zastrzeżeń.
Tuż przed końcem pobytu
odbył się tradycyjny chrzest
tych którzy byli po raz pierwszy na obozie sportowym.
Mieli oni okazję zaprezentować swoje talenty wokalne
oraz kabaretowe. Wyrażając
podziękowanie wszystkim
tym, którzy przyczynili się
do pomniejszenia kosztów
obozu, mamy nadzieję, że w
przyszłym roku odwiedzimy
nasze piękne góry.
W okresie ferii w godzinach od 9:00 do 12:00 zorganizowane były w szkole
zajęcia świetlicowe i sportowe, w których pod opieką nauczycieli uczniowie
mogli spędzić czas biorąc
udział w grach i konkursach
świetlicowych, jak również
usprawniać się podczas gry

Wypoczynek uczniów okresie ferii zimowych 2007 roku,
oraz sportowa rywalizacja w tenisie stołowym.
w tenisa stołowego i grach
sportowych.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki
w Jedlińsku w pierwszych
dniach marca była współorganizatorem-razem
ze
SZS w Radomiu eliminacji
międzygminnych i powiatowych w tenisie stołowym
szkół podstawowych,w kategorii dziewcząt i chłopców.
Zawody odbyły się odpowiednio 05 i 07 marca. W
pierwszej imprezie startowały szkoły ze Wsoli, Dąbrówki Podłężnej i Jedlińska. W kategorii dziewcząt
zwyciężyły zawodniczki z
Jedlińska przed Wsolą, zaś
wśród chłopców kolejność
była odwrotna.
Natomiast w eliminacjach
powiatowych w obydwu
kategoriach startowało po
sześć ekip. Były to drużyny
z Natolina, Makowa, Mazowszan, Wolanowa, Kowali, Wsoli oraz gospodarze z
Jedlińska.
Po zaciętej rywalizacji, zarówno drużyny ze Wsoli jak
i Jedlińska uzyskały awans
do dalszych eliminacji.
Ekipy naszych szkół wystąpiły w następujących
składach:
PSP Wsola – dziewczęta:
- Adrianna Graniak
- Ola Karaś
- Ewelina Mudra
PSP Wsola – chłopcy:

„Najwięcej dokonamy w tym, do czego
będziemy najbardziej uzdolnieni”

Jednym z głównych celów, jaki stawiają przed sobą nauczyciele Publicznej
Szkoły Podstawowej im. T.
Kościuszki w Jedlińsku jest
rozwój
wszechstronnych
uzdolnień i zainteresowań
swoich uczniów. I choć nie
wszyscy mają te same zdolności i możliwości - zawsze
naszym celem jest ich odkrywanie i rozwijanie.
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Zgłębianie wiedzy, rozwijanie wrażliwości artystycznej, sprawności sportowej
- to główne nurty naszych
działań.
Jeszcze w grudniu ,w naszej szkole gościła grupa,
realizująca nagranie dla I
programu TVP na temat
tradycji bożonarodzeniowych.
W świątecznej scenerii,

Grupa przed wyjściem na stok narciarski

Nasze zawodniczki: Anita i Magdalena

- Maciej Wieczorek
- Patryk Kiełbasa
- Damian Dupla
PSP Jedlińsk – dziewczęta:
- Magda Krupa
- Anita Szymczak
uczniowie klas IV i VI wykonywali świąteczne ozdoby choinkowe, łańcuchy
z bibuły, gwiazdy , anioły,
karty świąteczne.
Sesję nagraniową uświetnił zespół wokalny z klasy
III, który pod kierunkiem
p. Agaty Kowalczyk i p. Anny Walczyk wykonał przepiękne tradycyjne kolędy i
pastorałki.
Również w grudniu został
rozstrzygnięty Powiatowy
Konkurs Plastyczny „Ozdo-

- Diana Jaworska
PSP Jedlińsk – chłopcy:
- Maciej Czapla
- Daniel Krawczyk
Alina Cielniak,
Sławomir Słomka
ba choinkowa – karta świąteczną” w którym dwoje
uczniów naszej szkoły:
Dominika Chodowicz i
Bartosz Matysiak zajęli III
miejsce. „Współzawodnictwo wzmacnia uzdolnienia”.
Potwierdzeniem tej jakże
starej maksymy- jest udany
start uczniów naszej szkoły
w bardzo wielu konkursach
przedmiotowych, w których
odnieśli znaczące osiągnięcia i sukcesy.
W lutym reprezentacja ▶

Fragment nagrania dla TVP

naszej szkoły, przygotowywana przez p. Elżbietę Religę w składzie: Joanna Kosno,
Izabela Makulska, Bartosz
Matysiak wzięła udział w IV
edycji międzypowiatowego
konkursu przyrodniczego
„Wspaniałości przyrodnicze
Europy – nasze Mazowsze”
pod tegorocznym hasłem:”
Woda –to nieodzowny warunek istnienia, zdrowia
i wszelkiej aktywności człowieka”. W ogólnej klasyﬁkacji drużyna zajęła III miejsce, otrzymując dyplomy,
książki, albumy.
„Alﬁk humanistyczny”-to ogólnopolski konkurs w
którym sukces odnieśli uzyskując wynik bardzo dobry-Łukasz Wlazły i Bartosz
Matysiak.
„Bohaterowie walk o niepodległą ojczyznę „- to konkurs wiedzy historycznej,
z udziałem 5 osobowej reprezentacji naszej szkoły
w składzie: Bartosz Matysiak, Sylwia Świątkowska,
Izabela Makulska, Łukasz
Wlazły, Rafał Szczęsny,

która po intensywnej pracy
p. Justyny Bujek, współzawodniczyć będzie z wieloma reprezentacjami szkół w
etapie międzypowiatowym
w Radomiu.
„Z matematyką do Europy” – to kolejny konkurs organizowany przez Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w
Radomiu .Tu również naszą
szkołę będą reprezentowali
uczniowie klas VI: Bartosz
Matysiak, Łukasz Wlazły,
Izabela Makulska, Adrian
Piórkowski i Piotr Religa.
Najwyższym jednak osiągnięciem ostatnich miesięcy w naszej szkole jest
zwycięstwo Bartosza Matysiaka, który uzyskał tytuł
laureata
Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego
. To wspaniałe osiągnięcie ,
albowiem Bartosz pokonał
bez przeszkód trzy kolejne
etapy konkursu uzyskujac
w ostatnim 100% punktów.
Wspaniały sukces ucznia,
ale również ogromne, kilkuletnie
zaangażowanie

nauczyciela
matematyki,
p. Anny Stanik.
Sądzimy, że Bartosza można określić mianem ucznia
zdolnego. Świadczą o tym
jego wszechstronne zainteresowania i ciekawość intelektualna, szybkość uczenia
się i niezwykła wyobraźnia.
Potwierdzeniem jest
również uzyskanie bardzo
dobrego wyniku w ogólnopolskim konkursie „Alﬁk matematyczny” oraz w
kolejnych, w których należało wykazać się ogromną
sprawnością umysłowa i
umiejętnością logicznego
myślenia.
Bartosz był uczestnikiem
II etapu wojewódzkiego
konkursu informatycznego
gdzie rywalizowała ze sobą
tylko ośmioosobowa grupa
uczniów szkół podstawowych z rejonu Delegatu-

ry Radom – Kuratorium
Oświaty w Warszawie.
Przed
uczniem
kolejne wyzwanie i Międzynarodowy
Konkurs
Matematyczny: „Gry logiczne i matematyczne”
z ﬁnałem we Wrocławiu /to konkurs w którym uczeń już startował
i zajmował miejsca w ścisłej
czołówce kraju/.
Mamy nadzieję, że sukcesy Bartosza oraz innych
uczniów naszej szkoły wpłyną mobilizująco na pozostałych, a nadchodząca wiosna
sprawi ,że nauka w naszej
kolorowej,
odnowionej
szkole będzie przyjemna,
pożyteczna a nade wszystko
owocna, czego szczerze życzę wszystkim uczniom.
Bożena Cieślak

Bartosz Matysiak z Panią Anną Stanik

Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku

Zima z przymrużeniem oka, czyli „biały tydzień” w Białce Tatrzańskiej

W styczniu br. dość spora
grupa z młodzieży z naszego gimnazjum wyjechała na
„Białą szkołę” do Białki Tatrzańskiej. Opiekunami byli : pan Krystian Kilar, pani
dyrektor Barbara Walczak,
pani Danuta Ulman i pan
Radosław Oﬁara.
Trochę z niepewnością
oczekiwaliśmy dnia wyjazdu. Główną przyczyną był
brak śniegu. Cała nadzieja w tym, że góry nas „nie
zawiodą” i jednak powitają pięknymi, ośnieżonymi
stokami. Podróż nie była
męcząca. W wygodnym
autokarze panowała weso-

ła atmosfera. Kiedy zbliżaliśmy się do Białki oczy
śmiały się na widok śniegu
– oczywiście sztucznego.
Dla nas nie była to jednak
żadna przeszkoda, przecież
w końcu zacznie się białe
szaleństwo!
Na taki widok czekali nie
tylko ci, którzy jazdę na nartach mieli opanowaną. Początkujący robili sobie duże
nadzieje. Zostaliśmy zakwaterowani w wygodnym,
góralskim domu. Głównie
szusowaliśmy po stokach.
Zazwyczaj przed południem
i po południu. Staraliśmy
się wykorzystać dość dobre, ▶
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choć sztuczne warunki.
Radość trwała niestety
tylko kilka dni. Jazda stała się wkrótce niemożliwa.
Wtedy wędrowaliśmy po
górach. Nasi opiekunowie
zadbali nie tylko o sprawność ﬁzyczną młodzieży.
Nie zapominali o nauce i
przyjemnościach dla nas.
Została
zorganizowana
wycieczka do Zakopanego.
Podziwialiśmy piękne zabytki naszej „zimowej stolicy”. Tradycyjnie spacerowaliśmy po Krupówkach.
Widzieliśmy między innymi skocznię narciarską,
zwiedzaliśmy muzeum tatrzańskie i stary cmentarz,
gdzie spoczywają sławni
Polacy, np. dr Tytus Chałubiński, bajarz Sabała, Kornel Makuszyński.
Kilka dni upłynęło bardzo szybko. W drodze powrotnej zawitaliśmy do
Krakowa. Spacer po rynku,
stare Sukiennice, strzeliste
wieże kościoła Mariackiego i powolne życie miasta
nastrajały nas melancholią.
Ale czasu nie było za wiele.
I znowu droga powrotna.
Dojechaliśmy dość późno,
ale za to pełni wrażeń i miłych wspomnień. ■
Adrianna Wąsik

„Teatromaniacy” z PG w Jedlińsku!

W ramach działalności
Koła teatralnego w naszej
szkole zebrała się duża grupa osób zainteresowanych
teatrem. W bieżącym roku
szkolnym udało nam się
zobaczyć kilka ciekawych
i bardzo różnorodnych
przedstawień. I tak najpierw z uczniami klas trzecich obejrzeliśmy „Projekt
Sofokles – król Edyp i Antygona” wystawiony przez Teatr Nowy ze Słupska, który
gościł w Sali Koncertowej
Urzędu Miejskiego
w Radomiu. Potem z
niewielką grupą fanów naszego rodzimego Teatru
Powszechnego im. Jana
Kochanowskiego zobaczyliśmy musical „Korporacja”. Młodzieży tak bardzo

spodobał się ten spektakl,
że zapragnęli zobaczyć
jeszcze jeden musical, tym
razem kultowe już „Metro”
wystawiane w Teatrze Buﬀo
w Warszawie. Mimo śnieżycy, która zaskoczyła nas
tego dnia, mimo korków i
remontów trasy E-7 nic nie
było w stanie zepsuć nam
humorów tego wieczora. I
znów zaskoczenie i ogromna radość z przeżywania
tak wspaniałego widowiska.
Wyszliśmy z teatru z pewnym niedosytem, że to już
koniec. Wiele osób chciało
tam powrócić następnego
dnia, by móc jeszcze raz
przeżyć wspaniałe chwile
z bohaterami „Metra”. Nie
musieliśmy długo czekać,
ponieważ nadarzyła się oka-

„Klub Młodych Inwestorów” z Jedlińska

W ﬁnale konkursu „Moje
Finanse – Z klasy do kasy”
znaleźli się uczniowie z kl.
IIIe Publicznego Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku:
Mateusz Malinowski, Mateusz Przychodzki, Wojciech
Stachurski, Jarosław Romanowski i Aleksandra Walczak. Należą oni do Klubu

Młodych Inwestorów, którzy
kilka razy dziennie śledzą
notowania giełdowe, analizują zamknięcie każdej sesji
i inwestują swoje pieniądze.
Mają pełne ręce roboty, gdyż
branie kredytów, kupowanie
akcji i zajmowanie się funduszami wymaga dużego
zaangażowania i ciągłego
śledzenia tego, co dzieje się

Zespół Szkół Publicznych we Wsoli
Dzień patrona
szkoły

Jak co roku tradycją w
naszej szkole są uroczyste
obchody Dnia Patrona Witolda Gombrowicza. W tym
roku obchodziliśmy nasze
szkolne święto 26 stycznia
tuż przed feriami. Przygotowania trwały już od listopada kiedy to pisane były
scenariusze, kompletowane
i szyte odpowiednie stroje.
W klasach młodszych
(0, I, II, III) organizatorkami i autorkami scenariusza były panie Elżbieta Kokoszczyk i Patrycja
Kokoszczyk-Mzyk. Dzieci
czekało mnóstwo atrakcji i
konkursów.
W klasach starszych
podstawówki (IV, V, VI)
organizatorkami były panie Violetta Rokicińska i
Aneta Jędrasiewicz. Dzieci brały udział w następujących
konkursach:
plastycznym pt. ,,Portret
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Patrona”, pokazie mody,
wiedzy o Patronie ,,Jeden
z siedmiu”, pokazie tańca,
Festiwalu piosenki, dyktandzie. Przez cały semestr
do jednej z organizatorek
– Violetty Rokicińskiej
napływały prace uczniów
na konkurs plastyczny wykonany dowolną techniką ,,Witold Gombrowicz
w
oczach
naszych
uczniów”.
W gimnazjum organizatorkami były Małgorzata
Bernat i Anna Borkowska-Szymaniak. Obchody
rozpoczęte były montażem
słowno-muzycznym poświęconym osobie naszego czcigodnego Patrona.
Najwięcej emocji budził
pokaz mody przygotowany przez organizatorów.
Uczniowie wzięli udział w
następujących konkursach,
a mianowicie: w konkursie
na strój – lata dwudzieste,
lata trzydzieste, konkursie ,,Notatka Reportera”,

,,Mistrz Aforyzmów”, ,,Palcem po mapie”, turnieju
tańca, dyktandzie i festiwalu piosenki. Oprawę muzyczną konkursu tanecznego i festiwalu piosenki.
wykonali Pani Sadowska
Katarzyna i Pan Faliński
Jerzy.
Na koniec imprezy Dyrekcja naszej szkoły wręczyła pamiątkowe dyplomy
i nagrody.

zja ponownego wyjazdu do
stolicy. Tym razem ponad
50-cio osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami
mogła delektować się kulturą z najwyższej półki: baletem „Jezioro Łabędzie” Piotra Czajkowskiego wystawianym w Teatrze Wielkim
w Warszawie. Zachwytom
nie było końca. Pomimo
zmęczenia, późnej godziny
powrotu, wszyscy w autokarze jeszcze raz przeżywali sceny z baletu, które na
zawsze pozostaną w naszej
pamięci. Mam nadzieję, że
na tym przygoda z teatrem
się nie zakończy i że czekają
na nas nowe, wspaniałe projekty teatralne, które wkrótce razem odkryjemy...
Monika Makulska

na rynku giełdowym. Mimo
braku doświadczenia „Piątka naszych inwestorów”
była najlepiej inwestującym
Klubem po piątym tygodniu
trwania konkursu. Finał
konkursu odbył się w dniu
19.03.2007 r. Wyniki podamy w następnym numerze.
Opiekunem
młodzieży
jest Pani Maria Mucha-nauczyciel historii i WOS-u.
Monika Makulska

Publiczna Szkoła Podstawowa Starych Zawadach

20 stycznia odbyła się zabawa choinkowa. W pięknie
udekorowanej sali wszyscy
uczniowie bawili się wesoło. Wiele osób wcieliło się w
różne postacie z bajek. Rada Rodziców przygotowała
dla swoich pociech słodki
poczęstunek.
21 stycznia w niedzielę
odbyła się impreza środowiskowa z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Na uroczystość
przybyło ponad 100 osób.
Wszystkie babcie i dziadkowie mogli zobaczyć swoje
wnuczki i wnuków występujących w ciekawie przygotowanym programie artystycznym, na który złożyły
się piosenki, tańce, wiersz
oraz życzenia. Cała uroczystość odbyła się w świątecznej, rodzinnej atmosferze.
Nie zabrakło także laurek,
wykonanych przez małych
aktorów oraz poczęstunku przygotowanego przez
rodziców. Zaproszeni goście nie kryli wzruszenia i
serdecznie
podziękowali
dyrekcji, nauczycielom i
uczniom za zorganizowanie
uroczystości.
Tradycją już stało się, że na
podsumowanie pierwszego
półrocza nauki uczniowie,
którzy osiągnęli najlepsze
wyniki zawieszają w obecności swoich rodziców serduszko na „drzewku mądrości”. Na sercu zapisane
jest imię i nazwisko ucznia
oraz średnia ocen od 4,75.
Uczniowie klasy V i VI
wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z języka
angielskiego „Olimpus”, którą przeprowadziła na terenie naszej szkoły pani Diana
Kulig. Na 2881 uczniów biorących udział w olimpiadzie
nasza uczennica Małgorzata

Cierzuch uplasowała się na
28 miejscu.
W Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego - PINGWIN
trzy uczennice klasy szóstej
przygotowane przez panią
Urszulę Pytel odniosły sukces. Spośród 1776 wszystkich uczestników Małgorzata Cierzuch i Martyna
Sobień zajęły ósme miejsca, natomiast Marta Katus dziewiąte. Każda z nich
otrzymała dyplom z wyróżnieniem. Gratulujemy!
Dwa dni przed 14 lutego
została wystawiona specjalna „skrzynka walentynkowa”, do której uczniowie mogli wkładać kartki
ze swoimi wyznaniami.
Przedstawicielki Samorządu

Podsumowanie pierwszego półrocza - najlepsi uczniowie

Uczniowskiego rozdawały
uczniom „walentynki” oraz
przygotowały pod opieką
pani Iwony Śmiechowskiej
inscenizację „Amorek jest
wśród nas”. Został również
rozstrzygnięty konkurs plastyczny na najpiękniejszą samodzielnie wykonaną kartę
walentynkową. Wyróżnionych zostało 13 osób, które
otrzymały pamiątkowe dyplomy i czekoladowe serca.
Autorzy pozostałych prac
otrzymali czerwone lizaki w
kształcie serca. Uroczystość
została zakończona przez
amorka przesłaniem do
okazywania uczuć wszystkim bliskim osobom.
23 lutego uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawcą zostali zaproszeni na

uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej.
Uroczystość przygotowała
pani Iwona Śmiechowska z
uczennicami należącymi do
„Koła Przyjaciół Książki”.
Aktyw biblioteczny przygotował inscenizację oraz
rekwizyty potrzebna do
uatrakcyjnienia przedstawienia. Klasa I miała możliwość zaprezentowania swoich wiadomości i umiejętności w licznych rebusach,
zagadkach i krzyżówkach.
Po małym „ egzaminie”
pierwszaki otrzymały od „
książki” dyplomy i upominki. Jednak najważniejszym
wydarzeniem tego dnia było wypożyczenie pierwszej
książki.

Uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawcą
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance

W Publiczne Szkole Podstawowej im. Braci Andrzeja
i Józefa Załuskich w Jedlance
w czasie ferii był realizowany
projekt „Zimowa Akademia
Sztuk Wszelakich ﬁnansowany przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach programu „Pożyteczne ferie 2007”
Każdy dzień był zgłębieniem
„sztuki życia”, odkrywaniem własnego potencjału,
bodźcem do rozwoju. Uczył
trudnej sztuki współdziałania, sztuki radzenia sobie
w sytuacjach zagrożenia, życia w zgodzie z naturą, a konsekwencji poprawą bezpieczeństwa, kultury i zdrowia
młodych ludzi i co dla nas

istotne, wzrostem świadomości z zakresu ekologii. Wszystkie działania realizowane były poprzez różnorodne formy
przekazu. Były to: warsztaty
Uwaga! Niebezpieczeństwo!,
kurs „Mały Ratownik”, warsztaty psychologiczno – terapeutyczne, turniej sportowy
„Sprawność i odpowiedzialność”, turniej „Głowa nie od
parady” oraz wycieczka na
basen i do Puszczy Kozienickiej. Każdego dnia dzieci
otrzymywały lekki, zdrowy posiłek. Najważniejsze
jest to, że były zadowolone
i szczęśliwe z tak spędzonego
czasu wolnego.
Beata Jagielska

Nauka sztucznego oddychania metodą „usta - usta”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach

W Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach 21
grudnia 2006r. odbyło się
uroczyste spotkanie opłatkowe. Gościem honorowym był Pan Wójt Gminy
Jedlińsk Wojciech Walczak.
Na spotkaniu wigilijnym
obecny był również proboszcz paraﬁi Bierwce Ks.
Władysław Kosiec, Przewodniczący Rady Gminy
Jedlińsk Pan Henryk Krzak
i radna Pani Ewa Oﬁara.
Przybyli goście wraz z nauczycielami szkoły złożyli
sobie serdeczne życzenia
i połamali się opłatkiem.
Spotkanie zakończył uroczysty wigilijny posiłek.
22 stycznia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Jak co roku przybyli do naszej szkoły Babcie
i Dziadkowie. Uczniowie
przygotowali na tę okazję
program artystyczny. Na
występ ten składały się piosenki, tańce, inscenizacje.
Dzieci złożyły wszystkim
Babciom i Dziadkom serdeczne życzenia i wręczyły
samodzielnie
wykonane
upominki. Zaproszeni go-

ście zajadali się przepysznym tortem, słodyczami
i owocami przygotowanymi
przez rodziców.
13 stycznia odbyła się w
szkole zabawa choinkowa.
Uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie naszej szkoły, jak również i rodzice.
Dzieci bawiły się w scenerii
zimowego lasu , a do tańca
przygrywał im zespół muzyczny „Bajka” w składzie
Pan Krzysztof Walczak
i koledzy. Nadmienić należy,
że zespół grał już po raz kolejny społecznie, ponieważ
zebrane pieniążki przekazał
na cele szkoły. Na zabawie
nie zabrakło również Mikołaja, który rozdał wszystkim
uczniom naszej szkoły słodkie paczki. Nie zapomniał
również o nauczycielach.
Zabawę tą uświetnił swoją obecnością Pan Wójt
Gminy Jedlińsk Wojciech
Walczak oraz Radna Bierwiec Pani Ewa Oﬁara, którzy wraz z Panią Dyrektor
Joanną Mazur towarzyszyli
dzieciom w czasie zabawy.
Wspaniały nastrój i świetni
goście oraz zabawni rodzice

naszych uczniów sprawili,
że zabawa ta na długo pozostanie w pamięci naszych
podopiecznych.
Okres od 29.01. do
09.02.2007r. to czas ferii
zimowych. Podobnie jak
w poprzednich latach nasza szkoła w tym czasie nie
była zamknięta lecz stała
otworem dla wszystkich
chętnych. Codziennie w godzinach od 11-tej do godz.
14-tej odbywały się różne
zajęcia organizowane przez
nauczycieli.
I tak organizowane były:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie
20 lutego br. rozstrzygnięty został organizowany przez MODN w Radomiu konkurs przyrodniczy
„Wspaniałości Przyrodnicze
Europy – Nasze Mazowsze”.
Laureatami IV ﬁnału zostali uczniowie PSP im.

8

Jana Pawła II w Ludwikowie. Drużyna w składzie:
Damian Tkaczyk, Rafał
Włodarczyk i Karolina Zawadzka zajęła I miejsce.
Indywidualnie I miejsce
zdobył Rafał Włodarczyk,
który wykazał się doskona-

łą znajomością zagadnień
konkursowych.
Wśród reprezentantów
kilkunastu placówek oświatowych nie zabrakło młodzieży z innych szkół podstawowych naszej gminy.
Cieszymy się niezmiernie

→ gry i zajęcia świetlicowe
→ gry i zajęcia sportowe
→ pląsy przy muzyce
→ oglądanie bajek i ﬁlmów
→ ćwiczenia umysłowe poprzez rozwiązywanie różnych zadań i łamigłówek
dydaktycznych.
Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem. Dla
większości uczniów była to
jedyna forma bezpiecznego
i miłego spędzenia wolnego
czasu.
DK i BP

tym sukcesem i serdecznie
gratulujemy nagrodzonym
uczniom oraz P. Barbarze
Barańskiej, która przygotowała dzieci do konkursu.
Dorota Molenda-Mokosa

Akcja ZIMA 2007
GOK w Jedlińsku

Nareszcie ferie, hura
aa....!!!!!!!!!!!!!!!!. Przed nami dwa tygodnie wolnego.
Czasu wolnego od szkoły i
zajęć szkolnych.
Jest to pierwsza myśl,
która przychodzi do głowy
każdemu uczniowi. Ale zaraz po niej pojawia się pytanie. I co tu robić..? I wcale
nie musiało to oznaczać nałogowego spędzania wielu
godzin przed telewizorem
lub ekranem komputera.
Zapewne wielu uczniów
zastanawiało się jak zorganizować sobie ten wolny czas,
aby spędzić go ciekawie, pożytecznie, interesująco przy
tym odpoczywając i bawiąc
się. Przecież nieliczni z nich
wyjadą na zorganizowany
wypoczynek.
Odpowiedź na to pytanie
uczniowie mogli znaleźć w
GOK-u, który przygotował
wiele ciekawych kontrpropozycji dla ,,nudy”. Właśnie
pod tym hasłem ,,W czasie
ferii nie nudź się, spędź je w
GOK-u” przebiegały zajęcia
zorganizowane w placówce.
Wydłużyliśmy godziny pracy od poniedziałku do soboty. Harmonogram zajęć
był bardzo napięty codziennie odbywało się 3-4 konkursów. Program ułożony
był w taki sposób, żeby każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Można
było wybierać wśród następujących propozycji:
- turnieje: tenisa stołowego,

warcab, szachowy, piłkarzyków
- zajęcia plastyczne np.: w
krainie Królowej Śniegu rysowaliśmy - ,,Pejzaż zimowy”, sięgaliśmy do korzeni
i rysowaliśmy własne drzewo genea logiczne w podróżach dookoła świata tworzyliśmy safari techniką origami, a pod hasłem ,,Trochę
lata w środku zimy” robiliśmy kwiaty z bibuły:
- gry i zabawy edukacyjne:
zgaduj-zgadula,
zabawy
z językiem polskim, krzyżówki, rebusy, wykreślanki, magia liczb - sodoku,
czy 1 z 10.
W czasie ferii młodzież
mogła także korzystać w
godzinach popołudniowych
z kawiarenki internetowej.
Od poniedziałku do środy
mogła uczyć się gry na instrumentach dętych, gitarze
oraz organach elektronicznych.
W tym roku nie cieszyły
się największym powodzeniem turnieje czy gry zręcznościowe. Ale zabawy, które
łączyły w sobie kilka elementów jak reﬂeks, wiedza,
pomysłowość, np. ,, Mali
Detektywi”
,,Familiada”,
kalambury. Zabawa była
przednia powstało wiele zabawnych humoresek, które
zapadną w pamięci uczestnikom na długo.
Bowiem na pytania wymień największe rzeki
świata - padła odpowiedź
–Tymianka, lub - wymień

sporty zimowe, odpowiedź
-kulig. Świadczy to tylko
o tym, że stres i duch rywalizacji był wszechobecny
wśród drużyn.
Ponadto przez całe ferie
grupka dzieci i młodzieży intensywnie pracowała
nad przedstawieniem złożonym z wierszy Jana Brzechwy. Przygotowali do niego kostiumy i scenograﬁę.
W dniu 10.02.br. zaprezentowali je przed kolegami,
koleżankami i rodzicami.
Po podsumowaniu ferii odbyła się dyskoteka.
Zależało nam, żeby dzieci
i młodzież, która odwiedza
naszą placówkę zintegrowała się podczas wspólnej
zabawy i ciekawych konkurencji .Propagowanie takiej
formy spędzania wolnego
czasu ma na celu uświadamianie młodym ludziom,
że to nie komputer i telewizja dają nam najwięcej
i wpływają na nasz rozwój,
ale właśnie wspólna zabawa
z rówieśnikami. I nie koniecznie za pośrednictwem
klawiatury telefonu czy
komputera.

Świetlica Wiejska
w Lisowie

Na okres ferii został zatrudniony opiekun, który
zapewnił młodzieży i dzieciom interesujące zajęcia.
Były to nie tylko gry i zabawy stolikowe, ale także zajęcia plastyczne, gry
i zabawy edukacyjne /krzyżówki, rebusy, zgadywanki/
oraz turniej: tenisa stołowego, piłkarzyków, warcab. Na
zakończenie ferii odbyła się
zabawa choinkowa z udziałem Św. Mikołaja. Podczas
której podsumowano punkty, najlepszym
wręczono nagrody a pozostałym
drobne upominki.

Świetlica Wiejska
w Ludwikowie

Od lewej: Sylwia Witkowska, Norbert Wesołowski, Olga Romanowska, Paulina Orlikowska, Ola Skoczek, Małgosia Olszewska, Ola Jaroszek, Magda Witkowska, Aneta Koza.

Każdego roku Świetlica
Wiejska w Ludwikowie organizuje dla dzieci i młodzieży ferie zimowe. W
dwutygodniowym programie zajęć, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Pierwszy tydzień ferii przebiegał
pod hasłem gier i zabaw
planszowych m.in. mono-

pol ,chińczyk, bingo oraz
turniej warcab. Drugi tydzień to przede wszystkim
zajęcia sportowe. Wielkim
powodzeniem cieszył się
turniej: tenisa stołowego,
piłkarzyków i szachów oraz
gry komputerowe. Świetlica
Wiejska poprzez różnego
rodzaju zajęcia i zabawy,
stwarza możliwość miłego
i pożytecznego spędzania
wolnego czasu, dzieciom
i młodzieży mieszkającym
w okolicy.
Agnieszka Gryzek

Świetlica Środowiskowa
w Jedlance

W dniach od 30.01.2007
do 10.02.2007 w Świetlicy
Środowiskowej w Jedlance przeprowadzona została
akcja Ferie 2007. Były to
zajęcia, które miały na celu
zorganizowanie wolnego
czasu dzieciom i młodzieży
z naszej miejscowości.
W zajęciach wzięła udział
dość duża liczba młodych
osób. Wiek uczestników był
zróżnicowany. Większość
z nich to uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, ale nie zabrakło także
młodzieży starszej i dzieci
w wieku przedszkolnym.
Na każdy dzień ferii zaplanowane zostały konkursy. Przeprowadzono również kilka pogadanek np.
o problemie samotności
oraz o alkoholiźmie.
Dla osób, które nie były
zainteresowane udziałem w
zajęciach zaplanowanych,
zorganizowano dodatkowe zajęcia dowolne. Do ich
dyspozycji pozostawała sala
tenisowa, Piłkarzyki i wiele
gier planszowych.
W sobotę 10.02.07 nastąpiło podsumowanie ferii. Zwycięzcy konkursów
otrzymali nagrody główne,
a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.
Akcja Ferie 2007 to nie
tylko dobra zabawa, ale
także zdobywanie nowych
wiadomości, umiejętności
i doświadczeń. Zajęcia przebiegały w miłej, przyjaznej
atmosferze.
Każdy uczestnik mógł
spędzić czas w sposób aktywny i pożyteczny.
Anna Malinowska
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W ostatni wtorek karnawału zwany też kusym
wtorkiem jak nakazuje
wielowiekowa tradycja
na Rynku w Jedlińsku
odbyło się widowisko plenerowe ,,Ścięcie
Śmierci”. Obrzęd ten nawiązuje do tradycji uniwersyteckiej, kiedy to w
Jedlińsku istniał zbór i
szkoła ariańska prowadzona przez nauczycieli
Akademii Krakowskiej.
Tekst kusaków nawiązuje do średniowiecznej tradycji, kiedy to
Jedlińsk posiadał prawa miejskie oraz prawo miecza. Obrzęd ten
przetrwał do dzisiaj w
niezmienionej formie
dzięki ks. Janowi Kleczkowskiemu - ówczesnemu proboszczowi.
Rękopis tego obrzędu
znajduje się w Kościele
Paraﬁalnym .
Do głównych postaci widowiska nalezą:
Śmierć, Kat, Burmistrz,
Wójt, policjant Bartłomiej, ławnicy i anioł. W
widowisku biorą także
udział diabły, rybacy, ży10

dzi, cyganka, cygan, para młoda, dawni mieszczanie, Kanty- dziad kościelny oraz para krakowiaków. Tradycją jest, że
wszystkie role odgrywają wyłącznie mężczyźni.
Mieszkańcy jak i przyjezdni goście mogli po
raz pierwszy od wielu
lat zobaczyć maszkarę
zwierzęcą- niedźwiedźa
a także maskotkę Jedlińska symbolizującą jego
herb- raka.
W tym roku zostały zakupione ze środków zewnętrznych nowe stroje: w tym cztery
stroje męskie i trzy stroje damskie nawiązujące
do tradycji ludowych
regionu radomskiego
oraz stroje rybaków. Po
raz pierwszy zostały zaprezentowane podczas
widowiska.
Zabawie tej towarzyszy
ogólna wesołość, tańce,
bo przecież to ostatni
dzień karnawału. Przed
nami okres Wielkiego
Postu.
AJ

::
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Z historii gminy

Kościół w Lisowie w 1881 roku.

„Z Jedlińska korespondent nasz pisze”- tak w listopadzie 1890 roku „Gazeta Radomska” zatytułowała
obszerny artykuł miejscowego czytelnika poświęcony budowie wiejskiego kościoła we wsi Lisów. Czytamy: „Kto przejeżdżał przez
Lisów, położony w powiecie
radomskim, w pobliżu Jedlińska, tego uwagę zwraca
okazała i pięknie zbudowana murowana plebania i kościółek.”
Czytamy dalej, że: „Przed
dziesięciu laty i kościółka i
plebanii wcale nie było, bo
Lisów i sąsiednie wsie należały do paraﬁi Jedlińsk. Dopiero za staraniem paraﬁi w
roku 1881 zbudowano kościółek i plebanię, zupełnie
nieprzydatny na mieszkanie
dla proboszcza. Dlatego też
ówczesny proboszcz ks. Paweł Pawłowski, obecne proboszcz jedliński nie mógł
stale zamieszkiwać w Lisowie, a przebywał w Jedlińsku, skąd dla odprawiania
nabożeństwa i oddania posług religijnych dojeżdżał
codziennie.”
Pierwszy kościół nie znalazł uznania, krytycznie
oceniono jego wygląd, podobnie pisano o plebanii.
„Otóż w roku 1881 stanoł
w Lisowie kościółek ubożuchny; aparata i przybory kościelne w lichym były

W

Pożar Jedlińska w 1890 r.

sierpniu 1890 roku
„Gazeta Radomska” zamieściła obszerna
relację o groźnym pożarze
jaki nawiedził Jedlińsk.
Czytamy:
„Straszliwa
klęska nawiedziła wczoraj
Jedlińsk. Całą osadę w niepełna godzinę zmienił pożar w zgliszcza i popiół.” W
radomskiej redakcji gazety
niedowierzano nadchodzącym pogłoskom. „Gdy dano
znać redakcji: że Jedlińsk
stoi w płomieniach, że cały
spłonął wyjechaliśmy natychmiast nie wierząc fatalnej wiadomości i przypuszczając, że jest fantazyą!”
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stanie, plebania, raczej chałupina ciasna i niezdrowa,
była bezużyteczną. Dla tegoż żaden z kapłanów niemiał odwagi tu mieszkać.
Dopiero gdy w roku 1884
proboszczem Lisowa mianowano ks. Stolarskiego
b. wikaryusza radomskiego i kościółek został przyozdobiony i plebania nowo
wzniesiona.”
Pozytywnie
oceniono
działania nowego proboszcza w Lisowie, szczególnie
przy budowie nowej plebanii. Zwrócono uwagę
na działania księdza przy
odnowie wnętrza świątyni.
„Jak wiele ks. Stolarski przy
budowie tej wykazał energii
i wytrwałości dość wspomnieć, że pomimo wielu
przeszkód po dwukrotnej
przebudowie plebanii- dziś
wreszcie stoi dom nowy,
obszerny, murowany i zupełnie odpowiadający celowi. Przy budowie plebanii
i umiejętnym kierowaniu
robotnemi około tejże ks.
Stolarski ze składek dobrowolnych oﬁar, przyozdobił
świątynię Pańską w piękny,
w stylu korynckim, wielki ołtarz z obrazem Matki
Boskiej Częstochowskiej, w
prześlicznej oprawie złoconej; odnowiono też ambonę,
sprawiono piękną chrzcielnicę z obrazem św. Jana
Chrzciciela nad nią umiesz-

Dziennikarze po przybyciu do Jedlińska zauważyli: „Sterczące kominy sto
blizko domów i niedopałki
tyluż zabudowań gospodarskich przekonały nas,
że wiadomość o katastroﬁe
jest prawdziwą, iż nieszczęście jest straszne. Według
opowiadania pogorzelców
pożar wybuchł około godziny 12- tej w południe,
podczas nabożeństwa.”
Ogień w niedzielę zaatakował zabudowania mieszczan jedlińskich nagle i rozprzestrzenił się błyskawicznie. „W Jedlińsku był dzień
uroczysty, rocznica poświę-

czonym, sprawiono piękny
obraz- zdjęcie z krzyża P. Jezusa pędzla pana Mazurowskiego, ustawiono żelazną
kratę w prezbiterium i wiele jeszcze innych sprzętów
kościelnych kupiono, odnowiono i przyozdobiono
w odpowiednie napisy. Tym
sposobem kościołek obecnie wygląd ma estetyczny.
Wiedzą o tem paraﬁanie i
nacieszyć się nie mogą świątynią, kochają więc swojego
proboszcza i dobrodzieja,
bo głęboko czują, że to jego
w tym zasługa.”
Mieszkańcy- piesze dziennikarz- są dumni ze swojej
nowej świątyni, podkreślają
zasługi księdza proboszcza
w jej odnowie, doceniają
jego starania w tworzeniu
chóru kościelnego.
„To też nic dziwnego, że w
każdą niedzielę i uroczyste
święto licznie gromadzą się
paraﬁanie do niej, aby usłyszeć z ust ukochanego proboszcza Słowo Boże, wysłuchać nabożeństwa i nacieszyć się widokiem świątyni,
ich kosztem, przyozdobionej i odnowionej i usłuchać
śpiewu chóralnego swoich
córek i synów. I o tem wiedzą, bo się patrzyli sami na
to, jak proboszcz ich ks. Stolarski, pracował przez parę
miesięcy po parę godzin
dziennie, nad utworzeniem
śpiewu chóralnego.”
Działania księdza nie
ograniczyły się tylko do roz-

budowania świątyni, plebanii, ale poszły dalej, pomógł
w budowie domu organisty.
„A i o organiście także ks. S.
nie zapomniał i dla niego z
niemiłym kłopotem domek,
obórkę i stodółkę wybudował. Mówię, że z niemałym
kłopotem, bo wiadomo, że
wszędzie gdzie o przeprowadzenie czegoś z funduszów paraﬁalnych idzie, z
naszym ludkiem, idzie bardzo tępo- jak z kamienia.”
Korespondent
gazety
zwrócił uwagę na skuteczne działania proboszcza na
niwie walki z pijaństwem
paraﬁi, na zachęcaniu wiernych do czytania. „Wyrugował też i pijaństwo w
swojej paraﬁi i rozbudził w
mieszkańcach zamiłowane
do prasy, trzeźwość i chęć
do czytania wielu pożytecznych książek dla ludu.
Słusznie więc należy się ks.
Stolarskiemu uznanie za
jego pracę około przybytku
Pańskiego i dobra ogółu.”
Z pomocą pośpieszyło
wiele okolicznych dworów.
„Nie mogę też pominąć, że
ze znaczną materyalną pomocą przy dokonaniu robót
około kościoła i plebanii
pospieszyli: p. Łuczyński,
dziedzic dóbr lisowskich,
teściowa jego p. Strojnowska właścicielka Bartodziej
i wielu innych zamożniejszych gospodarzy.”

cenia kościoła obchodzona
odpustem. W chwili, gdy
kapłan, jak zwykle przed
sumą wychodził z procesyą ze świątyni niosąc Najświętszy Sakrament rozległ
się złowieszczy krzyk: gore!
pali się! ratunku! Tłum ludu jak fala w oka mgnieniu
rzucił się w kierunku pożaru. Tymczasem nieszczęsny żywioł szalał i huczał
zamieniając wszystko w
perzynę.”
Pożar wybuchł w części
centralnej miasteczka …
„palił się dom Pieniążka w
samym środku miasteczka.
W chwilę potem, w parę
minut zaczęły płonąć domy i zabudowania w dwóch

innych ulicach. Pożar szerzył się z tak błyskawiczną
szybkością, że w 15 minut
kilkadziesiąt domów stało
już w płomieniach, a w pół
godziny później drugie kilkadziesiąt było w ogniu.”
Mieszkańcy
Jedlińska
rzucili się ratować swoje
mienie, swój życiowy wielopokoleniowy
dorobek:
„O ratunku domu Pieniążka, o ujarzmieniu niszczącego żywiołu nie mogło być
mowy, bo każdy ratować
chciał swoje mienie- swój
dom stojący już w płomieniach.”
Wynoszone z domów
przedmioty, składano na
ulicach, siła ognia niszczyła ▶

dr Stefan Rosiński

i te resztki dobytku. Pożar
osiągał punkt kulminacyjny, płonęła cała osada.
„Zdołano zaledwie ocalić
rzeczy cenniejsze i trochę
dobytku. Sprzęty wynoszone na rynek i ulice spaliły
się, ratować ich było niepodobieństwem z powodu
żaru piekielnego, niemożliwego dostępu i w obce faktu, że największy nawet pośpiech był jeszcze za powolny- przy szybkości płomieni ogarniających wszystko
i zagrażających życiu.”
Dziennikarze
relacjonowali z Jedlińska w niedzielne południe: „Spłonęła
poczta, sąd i urząd gminy,
bożnica i do sto domów
mieszkalnych z zabudowaniami, stodoły zapełnione
zbożem, sklepy spożywcze
z towarami i zapasami obuwia itd. Uratowano kasę
gminną i dokument gminy. Z domu wójta gminy p.
Radlińskiego nie pozostało
ani śladu!”
Korespondent „Gazety
Radomskiej” przekazał czytelnikom obraz miasteczka
po ogromnym pożarze, widok przerażający. Czytamy:
„W śród zgliszcz dymiących
widzisz tu i owdzie zwęglone zwłoki krów, gęsi, trzody
i drobiu- niedopałki sprzętów. Setki rodzin rozłożyło
się obozem nad rzeką i z
niemą rozpaczą spogląda
na popioły swego mieniasterczące kominy i walące
się resztki ścian i przepierzeń murowanych.”
Dowiadujemy się z bezpośredniej relacji dziennikarskiej, że: „Świątynia
i plebania ocalały cudem!
Dom organisty ju zaczął
się palić- zdołano go uratować.”
Okoliczne dwory przyszły miasteczku z pomocą
w walce z ogniem. „Sikawki i narzędzia gminne na
miejsce wypadku nadesłali: pp. Grobicki z Piastowa,
właściciel Jedlanki i pp.
Bekerman z Firleja. Stwierdzono, że przyczyną pożaru
jest podpalenie.”
dr Stefan Rosiński

Inwestycje w gminie

J

ak co roku gminny
program inwestycyjny zawiera szereg kluczowych zadań z zakresu komunikacji, budownictwa
drogowego, komunalnego,
oświatowego oraz ochrony
zdrowia.
Miesiące zimowe 2007r.
poświęcono na przygotowanie formalno-prawne
inwestycji polegające na
opracowaniu
projektów
budowlanych,
uzyskania pozwoleń na budowę,
przygotowaniu postępowań przetargowych.
Dzięki takiej organizacji
już w marcu wprowadzono
Wykonawców robót na zadania:
- remont Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach;
- wymianę drewnianej stolarki okiennej na PCV w
PSP w Ludwikowie
- wymianę drewnianej stolarki okiennej na PCV w
Jedlance.
Natomiast w styczniu,
dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym
przystąpiono do budowy sieci wodociągowej w
miejscowości Klwaty Stare i Klwaty Komorniki o
łącznej długości 5.065mb
z przyłączami dla 71 odbiorców o łącznej długości
2.332mb.
Również w marcu br. rozstrzygnięte zostały przetargi i podpisano umowy z
Wykonawcami na przebudowę dróg gminnych:
- Wierzchowiny Huta, odcinek długości 800mb
- Płasków Józefów, odcinek
długości 560mb
- Wielogóra ul. Słoneczna,
odcinek długości 665mb
- Wola Gutowska, odcinek
długości 560mb.
Pozostałe do wykonania
drogi, których realizacja
zlecana będzie sukcesywnie w ramach rozstrzyganych postępowań przetargowych to:
- droga Zawady Stare, odcinek długości 780mb,
- Wsola – Piastów Stawy,
odcinek długości 1.335mb
- Wielogóra ul. Krótka, odcinek długości 230mb
- Jedlińsk ul. Piaskowa,
odcinek długości 800mb

- Wsola ul. Gombrowicza,
odcinek długości 400mb
- Jeziorno, odcinek długości 1.450mb
- Wielogóra Antoniów, odcinek długości 550mb.
Ponadto zakłada się wykonanie szeregu napraw
i remontów istniejących
utwardzonych ciągów komunikacyjnych.
Budżet gminy na 2007r.
zakłada również zadania:
Przebudowa drogi gminnej Wielogóra – Klwaty,
długości 1,9km i Jedlanka
Bierwiecka Wola, długości
7,0km lecz ich realizacja
uzależniona została od pozyskania środków ﬁnansowych z EFRR.
W ramach inwestycji
oświatowych, oprócz wymienionych wyżej zadań
polegających na wymianie
stolarki okiennej w PSP w
Ludwikowie i Jedlance wykonana zostanie pełna termomodernizacja /wymiana
stolarki, docieplenie ścian i
stropodachów/ budynków
PSP w Jedlińsku – segment
III i PSP w Starych Zawadach.
Na realizację tych robót
ogłoszone zostały przetargi nieograniczone, których
rozstrzygnięcie nastąpi w
kwietniu br., zakładany
termin zakończenia prac w
sierpniu tego roku.
Natomiast ZSP we Wsoli
„wzbogaci się” o nowe boisko do koszykówki. Będzie
to bliźniacze z istniejącym
w Jedlińsku boiskiem o nawierzchni poliuretanowej,

na podbudowie z asfaltobetonu posiadające profesjonalne wyposażenie i
ogrodzenie.
Jedną z ważniejszych i
kosztownych
inwestycji
w gminie będzie budowa
Ośrodka Zdrowia w Bierwcach, której rozpoczęcie
nastąpi latem br., a termin zakończenia sierpień
– wrzesień 2008r.
Będzie to nowoczesny
obiekt posiadający w swym
zakresie trzy gabinety lekarskie, gabinet stomatologiczny, gabinet zabiegowy,
pokój szczepień oraz całe
zaplecze socjalno – sanitarne.
Pozostałe zadania realizowane w br. lub których
przygotowanie zakłada się
to:
- dalszy ciąg modernizacji
oświetlenia drogowego
- budowa wodociągu wiejskiego w Lisowie Borki
- remont hydroforni w Jedlińsku i Wierzchowinach
- przebudowa ulicy Leśnej
Jedlińsku
- termomodernizacja PSP
w Jedlance
- rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Jedlińsku
- budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Jedlance, Piasecznie, Woli Gutowskiej
- zagospodarowanie „Centrów wsi” Jedlińsk i Wsola
- remont świetlicy wiejskiej
w Lisowie.
Adam Zieliński

Rozpoczęcie budowy wodociągu w miejscowości Klwaty
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Z prac Rady Gminy

rzewodniczący Rady
Gminy Jedlińsk Pan
P
Henryk Krzak zwołał posie-

dzenia Rady w dniach :
-28 grudnia 2006 r.
-22 stycznia br.
-02 marca br.
Podjęte zostały uchwały
w sprawie:
28 grudnia 2006 r.:
Nr IV/16/2006 uchwalenia
budżetu gminy na 2007 r.,
Nr IV/17/2006 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2006 r. ,
Nr IV/18/2006 upoważnienia Przewodniczącego
Rady Gminy Jedlińsk do
wykonywania czynności z
zakresu prawa pracy wobec
Wójta Gminy ,
Nr IV/19/2006 wynagrodzenia Wójta ,
Nr IV/20/2006 częściowej
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk ,
Nr IV/21/2006 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2006 r.
22 stycznia br.
Nr V/1/2007 wprowadzenia zmian w Statucie Gminy
Jedlińsk ,
Nr V/2/2007 wyznaczenia
delegata do Związku Gmin
„Radomka” na kadencję
2005-2009,
Nr V/3/2007 zasad wynagradzania
nauczycieli,
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom
dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego , funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia , a także wysokości
oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego,
Nr V/4/2007 uchwalenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk
na 2007 rok ,
Nr V/5/2007 programu
współpracy gminy Jedlińsk
z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok,
2 marca br.
Nr VI/6/2007 odwołania
Sekretarza Gminy ,
Nr VI/7/2007 powołania
Sekretarza Gminy ,
Nr VI/8/2007 udzielenia
pomocy ﬁnansowej dla Starostwa Powiatowego
w Radomiu ,
Nr VI/9/2007 rozpatrzenia
skargi,
Nr VI/10/2007 diety dla
Radnych Gminy Jedlińsk
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i ustalenia zasad zwrotu
kosztów podróży służbowych dla radnych .
W tym czasie Wójt wydał
Zarządzenia w sprawach:
-powołania Komisji Przetargowej na budowę wodociągu : Klwaty Stare , Klwaty
-Komorniki,
-powołania Komisji Przetargowej na zakup węgla kamiennego dla szkół z terenu
gminy Jedlińsk w 2007 r. ,
-podziału rezerwy ogólnej
na 2006 r. ,
-powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i materiałów
na składzie w Urzędzie
Gminy i jednostkach podległych ,
-przeprowadzenia inwentaryzacji ,
-przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryﬁkacji
danych ujętych w księdze
z dokumentami źródłowymi,
-wprowadzenia
zmian
w budżecie gminy Jedlińsk
na 2007 r.
(pięć Zarządzeń),
-ustalenia pogotowia kasowego na 2007 r.,
-upoważnienia Sekretarza
Gminy do prowadzenia
określonych spraw,
-upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Jedlińsk
do wydawania decyzji administracyjnych ,
-stawki czynszu za lokale
mieszkalne wchodzące w
skład mieszkaniowego zasobu gminy ,
-powołania Komisji Przetargowej na remont świetlicy wiejskiej w Jankowicach,
-planu kontroli wewnętrznej na 2007 r. ,
-wytycznych Wójta Gminy
do działalności w zakresie
pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie
Jedlińsk w 2007 r.,
-powołania Komisji Przetargowej
na
wymianę
drewnianej stolarki okiennej na PCV i drzwi na AL.
w budynku PSP w Jedlance
i w Ludwikowie ,
-wytycznych Wójta Gminy
Jedlińsk i Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony ludności na
2007 r.,
-powołania Komisji Przetargowej na rozbudowę
drogi gminnej Wierzchowiny-Huta w miejscowości
Wierzchowiny,
-powołania Komisji Przetar-

gowej na rozbudowę drogi
gminnej Płasków-Józefów
w miejscowości Płasków,
-powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury
ﬁzycznej i sportu na okres
2007 r.,
-powołania Zastępcy Wójta
Gminy Jedlińsk ,
-zakresu czynności dla Pana
Włodzimierza Dłużewskiego-Zastępcy Wójta Gminy ,
Sekretarza Gminy Jedlińsk .
W trybie ustawowym
zgodnie z ustawą o ﬁnansach
publicznych Wójt przedłożył Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie –Oddział
w Radomiu, projekt budżetu gminy Jedlińsk razem
z zaplanowanym wieloletnim planem inwestycyjnym. Rada pracowała nad
przyszłorocznym budżetem
i zaopiniowała projekt pozytywnie. Jednogłośnie –15
głosami za uchwalono budżet na ostatniej sesji Rady
Gminy w starym roku.
Zaplanowano dochody budżetu gminy na 2007 rok
w wysokości 29.759.381,00
zł i wydatki na kwotę
w wysokości: 30.336.656,00
zł . Deﬁcyt budżetowy wyniesie :577.275,00 zł i zostanie pokryty przychodami
z zaciągniętych pożyczek
i kredytów . Rezerwę budżetową utworzono w wysokości 243.000,00 zł . Szczegóły
dotyczące budżetu gminy
na 2007 r. znajdują się na
stronie internetowej gminy Jedlińsk: bip.jedlinsk.pl
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Opinia RIO zawarta
w uchwale Nr RIO –R/378/
06 Składu Orzekającego
RIO w Warszawie z dnia
01 grudnia 2006 r. w sprawie przedłożonego projektu
budżetu na 2007 r. jest pozytywna . Projekt uchwały
budżetowej skorygowany
został zgodnie z zaleceniami RIO i przedstawiony
wcześniej Radnym.
Na bieżąco pracują stałe
Komisje Rady , które przygotowały plany pracy na
2007 r. Analizowały i omawiały projekty uchwał na

sesje Rady. Wnioski Komisji
w sprawie budżetu gminy na
kolejny rok przedstawione
zostały Przewodniczącemu
Rady oraz Komisji Budżetu
i Finansów.
Komisja Statutowa była
wnioskodawcą wprowadzenia zmian w Statucie Gminy.
Rada powołała następujące stałe Komisje Rady:
-Komisję Rewizyjną, Komisję Rozwoju i Promocji
Gminy, Komisję Infrastruktury, Rolnictwa i Spraw
Socjalno-Bytowych,
Komisje Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego,
Komisję Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Sportu, Komisje
Budżetu i Finansów.
Na najbliższej sesji Rady
Gminy powołane zostaną
składy osobowe nowych
Komisji.
Odbyły się zebrania wiejskie
w sołectwach. W zebraniach
uczestniczyli: Przewodniczący Rady, Radni ze swoich okręgów wyborczych
oraz Wójt. Wybrano sołtysów i rady sołeckie w głosowaniu tajnym. 21 sołtysów
ponownie będzie pracować
w obecnej kadencji. W 10
miejscowościach
gminy
wybrano nowych sołtysów:
-Życki Włodzimierz - Bierwiecka Wola
-Piwowarczyk Adam - Czarny Ług
-Struzik Stanisław - Górna
Wola
-Kapusta Leszek –Janki
-Bartosiak Kazimierz –Jedlanka
-Adamczyk Krystyna -Lisów
-Lipiec Stanisław -Narty
-Romanowska Wioletta Nowa Wola
-Jedrasiewicz Bożena –Płasków
-Katus Józef - Romanów
Wszystkim
Sołtysom
i Radom Sołeckim Rada
Gminy i Wójt składają serdeczne gratulacje oraz życzenia owocnej pracy na
rzecz rozwoju społeczności
lokalnej .
Kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się pod koniec
marca br.
Ewa Koper

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej
Nocy Przewodniczący i Rada Gminy Jedlińsk
składa wszystkim Mieszkańcom najlepsze życzenia - smacznego jajka i mokrego dyngusa.

Wokół tradycji

O jedlińskim zwyczaju chodzenia za bębnem.

Niewiele jest miejscowości w naszym regionie, w
których zachowała się tradycja chodzenia za bębnem
(Iłża i Skaryszew). Do niedawna również w Jedlińsku
była to żywa tradycja. Niestety od dwóch lat jest ona
nie kultywowana. Czy w
tym roku się odrodzi???
Chodzenie za bębnem
w naszej miejscowości ma
przecież wieloletnią tradycję, sięgającą najprawdopodobniej czasów sprzed II
wojny światowej. Do okresu
tego sięgają pamięcią najstarsi mieszkańcy Jedlińska. Jest to tradycja jedyna
w swoim rodzaju. Nie była
kultywowana tylko podczas
okupacji hitlerowskiej, ale
zaraz po wyzwoleniu odrodziła się, pomimo trudności. Trzeba było, bowiem
uzyskać zezwolenie od
władz.
Bęben przechowywany
był dawniej w dzwonnicy
kościoła paraﬁalnego. Stamtąd na kilka dni przed Wielkanocą był zabierany przez
osoby, które dbały o jego
przygotowanie i konserwację. Bęben był bowiem obciągany skórą cielęcą, wstępnie obrobioną. Musiała ona
być odpowiednio natłuszczona i elastyczna, żeby nie
pękała podczas bębnienia.
Następnie mocowano ją za
pomocą mosiężnej obręczy
i śrub. Bęben miał kształt
kotła i przypominał swoją formą instrument z Iłży.
Niestety oryginał instrumentu zaginął, podczas remontu kościoła, a wszystkie
próby jego odnalezienia nie
powiodły się.
Młodzież, która ostatnio
chodziła za bębnem korzystała z instrumentu perkusyjnego. Niestety nie jest to
już ten dźwięk, moc i siła.
Ostatnio przygotowaniem
instrumentu do bębnienia
zajmowali się panowie: Ryszard Jastrzębski, Grzegorz
Langierowicz, Piotr Musiałek, Marcin Skurosz.
Według tradycji bębnienie rozpoczynało się w
Wielką Sobotę na moście
przy rzece Radomce o godzinie 24:00. Gdyż właśnie
wtedy, jak wierzono, skały
zaczynały pękać, a Chrystus
Zmartwychwstawał. Wówczas intonowano śpiew pieśni ,,Wesoły nam dzień dziś
nastał”. Zwyczaj nakazywał,
aby za bębnem chodzili sa-

mi mężczyźni. Starali się
oni obejść wszystkie ulice
i domy, aby nikogo nie pominąć.
Około godziny 5:30 udawali się do kościoła, gdzie
przy wielkich drzwiach bili
w bęben i śpiewali ,,Wesoły
nam….”. Tym samym kończyli chodzenie za bębnem
po Jedlińsku.
Natomiast w trakcie procesji rezurekcyjnej uderzali w bęben, który stał przy
dzwonnicy. Po zakończeniu procesji mężczyźni zabierali bęben na tzw. ,,chór
anielski”. Ostatnimi laty, ze
względów bezpieczeństwa,
instrument pozostawał na
chórze obok organów.
Zbliża się Wielkanoc. Czy
mieszkańcy Jedlińska usłyszą w tym roku charakterystyczny dźwięk bębna??
Informacji udzielił Pan
Janusz Kaczmarek z Towarzystwa Ziemi Jedlińskiej
Agnieszka Gryzek

Wielkanoc
w polskiej kuchni
Święta to oprócz duchowych przeżyć ,także czas
rodzinnego biesiadowania
przy suto zastawionym stole. W tradycji polskiej na
stołach królują baby i mazurki. Mazurki pochodzą ze
wschodu. Do Polski zostały
prawdopodobnie przywiezione przez Turków. Wypiekane na początku przez
kobiety z Mazur, stąd ich
nazwa. Tradycja nakazuje
,aby mazurki przygotować
już w Wielki Czwartek. Najważniejszą cechą mazurka
jest jego zdobienie, nawiązujące swoją symboliką do
Świąt Wielkiej Nocy / lukrowane zajączki, baranki,
kurczaczki/
Mazurek w porównaniu z
wypiekaniem bab jest dziecinnie prosty, a cały kunszt
pieczenia mazurków kryje
się w jego zdobieniu, każda
gospodyni może wykazać
się własną inwersją twórczą
i nadać swoim wypiekom
niepowtarzalny wygląd . To
bardzo przyjemna praca i
życzymy wszystkim Panią
powodzenia przy wypieku
ciast.

Tradycje i zwyczaje Wielkanocne
Wielkanoc przypada w tym samym czasie, co wiosenne
przesilenie, wiele obyczajów i zwyczajów wywodzi się z
pradawnych rytuałów . W niektórych miejscowościach są
one nadal kultywowane , a niektóre z nich są nadal żywe
także naszej gminie.
Czy wiecie, że…
■ W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę woda miała moc magiczną. Na potwierdzenie tego święcono ją w Wielką Sobotę. Wierni przynosili święconą
wodę do domów, kropili nią domowników, zwierzęta,
dom oraz zabudowania gospodarskie.
■ W Wielki Czwartek po zmroku lub w Wielki Piątek o
świcie, należało wykąpać się w rzece lub jeziorze, gdyż
taka kąpiel zapewniała urodę i gładkość skóry, a także
ochronę przed złem.
■ Święcone jadło miało wielką moc, nie wyrzucano nic,
nawet kości, które zjedzone przez psa miały chronić go
od wścieklizny.
■ Po poświęceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście i bogactwo na cały rok.
Połknięcie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie /
miało chronić od bólu gardła, złego uroku /. Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły
mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów, aż do następnej Wielkanocy.
■ Świąteczne porządki przed Wielkanocą robimy nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają
także symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby.
■ Drugi dzień Świąt Wielkanocnych w tradycji ludowej znany jest jako lany poniedziałek, śmigus-dyngus,
lub święto lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. Zmoczone tego dnia panny miały większe
szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to
nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od
oblewania pisanką – stąd każda panna starała się, by jej
kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego
dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu
się podoba.
■ Jajka malowane na jeden kolor (zazwyczaj czerwony) to
kraszanki, malowanki lub byczki. Jajka ozdobione jedno
lub wielobarwnym deseniem naniesionym na jednolite
tło nazywa się pisankami. Znane są jeszcze rysowanki,
skrobanki, nalepianki i wyklejanki. Najbardziej rozpowszechniona jest jednak nazwa pisanka, którą określa
się dziś każde zdobione jajko, bez względu na rodzaj
zastosowanej techniki.

Przepis na mazurek śliwkowy

Składniki:
3 szklanki mąki, 25 dag masła, 3/4
szklanki cukru, 1 jajko, 3 łyżki pokrojonych w paski suszonych śliwek, szczypta
soli, 1 jajko do posmarowania ciasta, łyżka masła do wysmarowania formy
Do przybrania:
6 łyżek dżemu śliwkowego, orzechy włoskie
Mąkę przesiać z solą, wymieszać z cukrem i posiekanym masłem. Dodać jajka
oraz pokrojone w paseczki śliwki i zagnieść ciasto. Połowę ciasta rozwałkować
i ułożyć w formie. Z pozostałego ciasta
uformować wałeczki. Na brzegach mazurka ułożyć długi wałek, a
na wierzchu uformować kratkę. Wałeczki posmarować roztrzepanym jajkiem. Ciasto piec 10 minut w temp. 190°C. Na podpieczone
ciasto nałożyć dżem śliwkowy (między wałeczkami) i piec mazurek jeszcze 15 minut. Po upieczeniu wypełnione dżemem miejsca
udekorować połówkami orzechów.
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Uwaga rolniku
DOPŁATY
DO MATERIAŁU
SIEWNEGO

Producenci rolni mogą
ubiegać się o przyznanie
dopłat do materiału siewnego w ramach:
1. Pomocy dla producentów rolnych, którzy w 2006
r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną suszą
– wówczas wysokość dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału
siewnego kategorii elitarny
lub kwaliﬁkowany nie może przekroczyć wysokości
szkody oszacowanej przez
komisję powołaną przez
wojewodę, pomniejszonej o
wysokość pomocy przyznanej przez Ośrodki Pomocy
Społecznej.
2. Pomocy de minimis w
rolnictwie – jest to rodzaj
pomocy udzielanej przez
państwo zgodnie z rozporządzeniem Komisji /EW/
nr 1860/04. Ogólna kwota
tej pomocy - bez względu na
formę pomocy i jej cel - nie
może przekroczyć 3000 euro dla jednego producenta,
w dowolnie wyznaczonym
okresie trzech lat.
Warunkiem uzyskania dopłaty jest posiadanie przez
producenta rolnego działek
rolnych, na których uprawia
się rośliny objęte dopłatami,
o łącznej powierzchni nie
mniejszej niż 1 ha, przy
czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest
prowadzona uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż
0,1 ha, wchodzący w skład
gospodarstwa rolnego.
Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych
obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwaliﬁkowany.
Minimalna ilość materiału siewnego wymagana
do obsiania 1 ha, którą należy udokumentować fakturą
zakupu w centrali nasiennej
wynosi:
1. 150kg/ha - w przypadku
pszenicy zwyczajnej, pszenżyta, owsa, łubinu /żółty,
biały , wąskolistny/
2. 130 kg/ha - w przypadku
żyta populacyjnego, jęczmienia,
3. 80 kg/ha - w przypadku
żyta mieszańcowego lub
syntetycznego, wyki siewnej,
4. 270 kg/ha - bobiku
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5. 2 500 kg/ha - ziemniaków
Stawki dopłat wynoszą:
1. 50 zł/ha - w przypadku
zbóż,
2. 60 zł/ha – w przypadku
roślin strączkowych,
3. 300 zł/ha w przypadku
ziemniaków.
Temin składania wniosków - od 1 kwietnia do 30
czerwca danego roku kalendarzowego na adres Agencja Rynku Rolnego Oddział
Terenowy w Warszawie, ul.
Jerzego Waszyngtona 146,

DOPŁATY PASZOWE

W roku bieżącym wprowadzone zostały dodatkowe
dopłaty tzw. dopłaty zwierzęce.
Płatność zwierzęca przysługuje do trwałych użytków zielonych, na których
prowadzona jest uprawa roślin przeznaczonych na paszę. Płatności te przysługują
rolnikom, którzy w okresie
od 1 kwietnia 2005 r. do 31
marca 2006 r. byli posiadaczami bydła, owiec, kóz lub
koni, które w tym okresie
były wpisane lub zostały
zgłoszone przez tego rolnika
do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub
do rejestru koniowatych.
Rolnik ponadto musiał we
wniosku o przyznanie płatności w 2006 r. zadeklarować trwałe użytki zielone,
które zostały zakwaliﬁkowane do płatności .

Kolejny warunek, jaki musi być spełniony do
przyznania nowych płatności dotyczy minimalnej obsady zwierząt: nie może być
ona mniejsza niż 0,3 dużej
jednostki przeliczeniowej
(DJP) na jeden hektar trwałych użytków zielonych.
Powierzchnia, do jakiej może być przyznana płatność
zwierzęca nie może być
większa niż powierzchnia
trwałych użytków zielonych, która została zakwaliﬁkowana do płatności w
2006 r.
Wniosek o przyznanie
płatności zwierzęcej można składać na tym samym
formularzu, co o dopłaty do
gruntów rolnych wpisując
symbol PZ
Stawka nowego wsparcia
wyniesie ok. 100 euro/ha
i jest ona zależna od powierzchni trwałych użytków zielonych kwaliﬁkujących się do płatności zwierzęcych zadeklarowanych
we wszystkich wnioskach w
2007 r. Płatność będzie wypłacana razem z pozostałymi dopłatami powierzchniowymi.
Rolnik, który w 2007 r. po
raz pierwszy składa wniosek o przyznanie płatności
do gruntów rolnych, (tzn.
nie ubiegał się o płatności
w latach 2004-2006), może
zostać zakwaliﬁkowany do
przyznania płatności zwierzęcych, jeżeli w okresie od

Rodzaj zwierząt

Wiek

dnia 15 września roku poprzedzającego rok złożenia
wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych,
do dnia 14 marca roku, w
którym składa wniosek:
1. Był posiadaczem bydła,
owiec albo kóz lub koni,
które w tym okresie były
wpisane lub zostały zgłoszone przez tego rolnika do
rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub
do rejestru koniowatych, o
których mowa w przepisach
o systemie identyﬁkacji i rejestracji zwierząt,
2. Zadeklarował we wniosku o przyznanie płatności
na dany rok powierzchnie
trwałych użytków zielonych.
Powierzchnię trwałych
użytków zielonych kwaliﬁkującą się do płatności
zwierzęcej ustala się jako
iloraz liczby zwierząt przeliczonych na duże jednostki
przeliczeniowe (DJP) według średniego stanu z tego
okresu i współczynnika 0,3.
Jednak powierzchnia ta nie
może przekraczać połowy
ogólnej powierzchni zadeklarowanych gruntów rolnych, do których przyznawana jest jednolita płatność
obszarowa (JPO) w danym
roku.
Poniższa tabela prezentuje
współczynniki przeliczenia
zwierząt na duże jednostki
przeliczeniowe (DJP)

Współczynnik przeliczania
sztuk rzeczywistych na DJP

Bydło płci męskiej

powyżej 2 lat

1,4

Bydło płci męskiej
Bydło płci męskiej
Bydło płci żeńskiej
Bydło płci żeńskiej
Bydło płci żeńskiej
Bydło płci żeńskiej
i męskiej
Kozy
Owce płci męskiej

powyżej 1 roku do 2 lat
powyżej ½ do 1 roku
powyżej 18 miesięcy
powyżej 1 roku do 18 miesięcy
powyżej ½ do 1 roku

0,8
0,3
1,0
0,8
0,3

do ½ roku

0,15

wszystkie
powyżej 1 ½ roku

0,15
0,12

Owce płci żeńskiej

powyżej 1 ½ roku

0,1

Owce płci męskiej

powyżej 3 ½ miesiąca do 1 ½
roku
powyżej 3 ½ miesiąca do 1 ½
roku

0,08

Owce płci żeńskiej

Owce płci żeńskiej
do 3 ½ miesiąca
i męskie
Konie
wszystkie

0,1
0,05
0,8

Czas składać wnioski o dopłaty bezpośrednie

Wnioski o dopłaty podobnie jak w latach ubiegłych
należy składać w Biurze
ARiMR w Radomiu przy
ul. Lubelskiej 65 w terminie
od 15 marca do 15 maja
2006 r.
Ewentualne zmiany do
wniosku można składać do
końca maja.
Jeżeli ktoś nie zdąży złożyć
wniosku w określonym wyżej terminie może to zrobić
do dnia 09.06.2007.z tym,
że należna kwota płatności
zostanie pomniejszona o 1
% za każdy dzień roboczy
opóźnienia.
UWAGA !!!
Zostały istotnie zmienione zasady wypełniania
wniosku, w związku z tym
przed jego wypełnieniem
należy bardzo szczegółowo
zapoznać się z instrukcją.
W zarysie najważniejsze
zmiany:
1. W roku 2007 na formularzu wniosku można ubiegać się o przyznanie:
a) płatności do gruntów
rolnych, w skład których
wchodzą:
• jednolita płatność obszarowa;
• płatności uzupełniające
do powierzchni:
- grupy upraw podstawowych,
- roślin przeznaczonych
na paszę, uprawianych na
trwałych użytkach zielonych ( płatności zwierzęce)
- na ten temat zamieszczamy odrębny artykuł.
• płatności do upraw roślin
energetycznych,
c) pomocy ﬁnansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o
niekorzystnych warunkach
gospodarowania ONW.
2. We wniosku o przyznanie płatności do gruntów
rolnych na 2007 r. rolnik
zobowiązany jest do zadeklarowania:
• powierzchni gruntów rolnych nie zgłoszonych do
żadnych programów pomocowych,
• powierzchni gruntów
rolnych zalesionych w ramach działania - zalesianie
gruntów rolnych, objętego

Planem Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz zgodnie z
planem zalesienia, ale które
nie zostały jeszcze przekwaliﬁkowane na grunty leśne.
Musi także wykazać
wszystkie działki ewidencyjne będące w jego posiadaniu, na których znajdują
się grunty rolne.
3. Od 2007 roku zostały
zmienione zasady dotyczące przyznania płatności do
gruntów rolnych w przypadku przeniesienia gospodarstwa.
4.We wniosku nie należy
wpisywać informacji o „nieaktualnym rodzaju użytków
„NRU”.
5. Została wprowadzona nowa deﬁnicja działki
rolnej, za którą uważa się
zwarty obszar gruntu, na
którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw,
o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.
Istotną zmianą we wnioskach, na którą musicie
Państwa zwrócić szczególną uwagę jest grupowanie
upraw i wstawianie odpowiednich symboli zamiast
nazw uprawianych roślin a
także grupowania symboli
/min. w przypadku kiedy
rolnik prowadzi gospodarstwo ekologiczne we wniosku wpisuje odpowiedni
symbol a następnie symbol
RS i nazwę rośliny uprawnej/
Na naszym terenie najczęściej wyróżniamy następujące grupy upraw:
• JPO - w przypadku ubiegania się o przyznanie tylko
jednolitej płatności obszarowej, Grupa ta obejmuje
rośliny, do których przysługuje tylko jednolita płatność obszarowa a należą
do nich: sady, plantacje wieloletnie np. porzeczki i truskawki, pozostałe uprawy to:
warzywa, w tym groch cukrowy lub łuskowy oraz pomidory nie objęte systemem
pomocy ﬁnansowej z tytułu
dostarczania pomidorów
do przetwórstwa, ogródki przydomowe, szkółki
drzew i krzewów, ziemniaki, buraki cukrowe, szklarnie, tunele foliowe, rośliny

ozdobne, zioła, ugór, rośliny oleiste: gorczyce, mak,
rzodkiew oleista, lnianka,
katran, dynia oleista, tytoń,
facelia, łubiny gorzkie (odmiany łubinu białego, łubinu wąskolistnego), trawy na
gruntach ornych, trwałe łąki, trwałe pastwiska – jeżeli
rolnik w okresie od dnia 1
kwietnia 2005 roku do dnia
31 marca 2006 roku nie był
posiadaczem zwierząt (bydła lub owiec lub kóz) i w
okresie referencyjnym nie
był posiadaczem trwałych
łąk lub trwałych pastwisk
(trwałych użytków zielonych), wierzba przeznaczona do wyplatania.
• UPO - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej
oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych,
Do grupy tej należą: zboża, w tym kukurydza, mieszanki zbóż, roślin oleistych,
roślin wysokobiałkowych,
roślin strączkowych, roślin
motylkowatych drobnonasiennych,
• rośliny oleiste - rzepak,
rzepik, słonecznik, soja, len
oleisty;
• rośliny wysokobiałkowe
- bób, bobik, łubin słodki,
groch siewny;
• rośliny strączkowe - wyka
siewna, soczewica jadalna i
ciecierzyca pospolita;
• rośliny strączkowe pastewne;
• orzechy: orzechy włoskie,
leszczyna;
• rośliny motylkowate drobnonasienne;
• rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;
• rośliny przeznaczone na
materiał siewny kategorii
elitarny i kwaliﬁkowany
(zboża, oleiste i włókniste,
trawy, motylkowate – wykaz
roślin z tej grupy może ulec
zmianie ponieważ dane te
podaję Państwu w oparciu
o projekt rozporządzenia.
• PZ - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej
oraz płatności uzupełniającej do roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych
na trwałych użytkach zielo-

nych (płatności zwierzęce),
Jest to nowy rodzaj płatności wprowadzony w 2007
roku. Szerzej na ten temat
piszę w artykule „Dopłaty
paszowe”.
Rolnik składając wypełniony
spersonalizowany
wniosek na 2007 rok obowiązkowo dołącza do niego przesłany przez ARiMR
materiał graﬁczny, wypełniony zgodnie z zasadami
określonymi w Instrukcji
wypełnieniazałącznika graﬁcznego do wstępnie wypełnionego przez ARiMR
wniosku o przyznanie płatności .
Rolnik, który zamierza złożyć po raz pierwszy wniosek w 2007 roku
powinien wypełnić czysty
formularz wniosku, który
może pobrać z biura powiatowego ARiMR,
Wnioski należy składać
tylko i wyłącznie na obowiązującym formularzu.
Irena Walczak

Planowany nabór
wniosków na
„Inwestycje w gospodarstwach rolnych”

Informuję wszystkich
zainteresowanych rolników, że planowany jest
dodatkowy nabór wniosków o doﬁnansowanie
realizacji projektu w ramach działania 1.1 „Inwestycje w gospodarstwach
rolnych”
Nabór wniosków ma
się rozpocząć na początku kwietnia 2007 r. Informacje w tej sprawie
dostępne będą w Biurach
Powiatowych i Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
za pośrednictwem służb
doradczych.
Jednocześnie zwracam
uwagę Państwa, że udostępnione obecnie na
stronach internetowych
MRiRW i ARiMR wzory
wniosków mogą zostać
zmienione na potrzeby
planowanego obecnie naboru.
Irena Walczak
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Wracają na boiska
Piłkarze ekstraklasy od kilku
tygodni rozpoczęli wiosenną
edycję rozgrywek o mistrzostwo kraju. By obejrzeć mecz w
wydaniu naszych futbolistów
kibice piłki nożnej muszą cierpliwie poczekać aż do kwietnia.
Z jakimi zamiarami przystępują nasze zespoły do rundy rewanżowej? Naszym zadaniem
jest uchronienie się od spadku
do klasy B – mówi Wojciech
Pyrek, prezes beniaminka
Strażaka Wielogóra. – Drużyna do rozgrywek przystępuje
pod wodzą nowego trenera
Pawła Zarębskiego. Występował będzie w podwójnej roli,
bowiem liczymy, że wzmocni
on ekipę także jako zawodnik.
Poprzednio
reprezentował
barwy KS Warka. Pozyskaliśmy także Marcina Maciąga,
piłkarza bez stażu zawodniczego, który będzie występował
w linii pomocy. Na pierwsze
spotkanie wyjeżdżamy do Rudy Wielkiej. Poza tym, chcemy
kontynuować prace związane
z modernizacją terenu wokół
boiska. Planujemy montaż
krzesełek oraz wymaganego
przepisami ogrodzenia. Jeśli
zrealizujemy te zadania kibice będą mogli nas oglądać w
Wielogórze – kończy prezes
Pyrek. Przypomnijmy, że dotychczas Strażak spotkania „u
siebie” rozgrywał w Jedlińsku.
Kłopotów z boiskiem nie ma,
występujący w tej samej klasie
rozgrywkowej, zespół Miraksu
Bierwce. Mimo to problemów
nie brakuje – uważa kierownik
drużyny Robert Rędzia. – Musimy z nimi sobie radzić sami,
w rozwiązaniu niektórych liczę na pomoc władz gminy.
Usatysfakcjonuje nas na koniec sezonu miejsce w środkowej części tabeli. W składzie
piłkarzy nie będzie istotnych
zmian. Z zespołu ubył jedynie
syn trenera Jarosława Kszczotka, który przeszedł do Oskara
Przysucha. Pierwszy mecz gramy na własnym terenie z Akcją
Jastrzębia. Mamy też nadzieję,
że prowadzący drużynę młodzieżową trener Marek Krawczyk poleci, już w niedługim
czasie, któregoś ze swoich
wychowanków do pierwszego zespołu. Berta Jedlińsk po
rundzie jesiennej jest liderem
w rozgrywkach klasy B. Oczy-
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wiście zależy nam na awansie
- podkreśla prezes Bogdan
Trzaszczka. - Trener Jan Juszczak będzie dysponował tymi
samymi graczami. Ponadto
kadrę piłkarzy zasili Marcin
Durak. Czynimy tez starania
o zgłoszenie kolejnych trzech
obiecujących młodych chłopaków, którzy nie występowali
dotąd na ligowych boiskach.
Tenisowe derby
dopiero za rok ?
Dobiegają do końca drużynowe rozgrywki sezonu
2006/07 w tenisie stołowym.
Odmienne nastroje towarzyszą tenisistom ze Wsoli, którzy korespondencyjnie walczą
w dwóch drużynach o palmę
pierwszeństwa w lokalnym
środowisku. Występujących w
IV lidze pingpongistów OSP
nic nie uchroni przed degradacją. Na tydzień przed zakończeniem rozgrywek zespół
zajmuje ostatnią , dwunastą
lokatę z dorobkiem zaledwie
5 punktów i niekorzystnym
bilansem gier 64-127. A zatem
za wysokie progi dla beniaminka. Oceniając możliwości
zespołu, po ubiegłorocznym
awansie, mówiło się o konieczności wzmocnienia ekipy zawodnikiem gwarantującym
zdobycie 3 punktów w każdym
meczu. Jednak do nowego
sezonu drużyna przystąpiła
prawie w tym samym składzie. Zrezygnowano jedynie
z doświadczonego Jana Respondowskiego, a jego miejsce
zajął młody Przemysław Malinowski, który wprawdzie w
kolejnych pojedynkach radził
sobie coraz lepiej, ale nie mógł
stanowić o sile teamu OSP.

W kilku meczach nie wystąpił
Krzysztof Kobiałka (studia).
W spotkaniach decydujących
o utrzymaniu słabo grał ﬁlar
ekipy Krzysztof Wieczorek.
I wydaje się , że to główne
przyczyny
niepowodzenia.
Zawodnicy Wsoli wymieniają
jeszcze jeden powód porażek.
W pojedynkach z drużynami walczącymi bezpośrednio
o utrzymanie występowali
wśród przeciwników zawodnicy grający w ligach wyższych.
Ale cóż, regulamin dopuszcza
takie posunięcia taktyczne.
Pozostaje nadzieja, że pobyt
w piątej lidze będzie tylko na
rok. Ewentualne baraże jeszcze
w tym roku są mało prawdopodobne. Może dojść do nich
w przypadku nie zgłoszenia się
do rozgrywek zespołów, które
zapewniły sobie utrzymanie. Z
tabeli V ligi wynika, że miejsce
OSP Wsola w czwartej lidze
zajmie ULKS Wsola. Zespół
prowadzony przez Janusza Duplę, tylko w wyniku splotu nieoczekiwanych rozstrzygnięć,
mógłby być pozbawiony awansu, mając za najgroźniejszego
rywala drużynę OSP Lipsko. O
końcowym wyniku zadecydują
mecze z LKS Mszczonowianka
i AZS Politechnika Warszawa.
Trzon uczniowskiego teamu
tworzą... nauczyciele: Mariusz
Król i Mariusz Żurowski oraz
Mariusz Barszcz (być może
przyszły nauczyciel ?!). Kadrę
uzupełnia grupa młodych zawodników z wyróżniającymi
się Dominikiem Kiełbasą i
Damianem Wójtowiczem. W
przypadku awansu, konieczne
będą wzmocnienia. Obecny
skład nie zapewni pewnego

Marcin Król stanowił o sile ULKS Wsola

miejsca w IV lidze.
Nadal traﬁają
Pierwsze miesiące pracy
oraz starty zagraniczne w kadrze narodowej mają za sobą
strzelcy ULKS Jedlińsk. Julita
Rędzia i Mateusz Skoczek w

Mateusz Skoczek
w reprezentacyjnym stroju

okresie ferii zimowych przebywali na dwutygodniowym
zgrupowaniu we Wrocławiu.
Otrzymali
reprezentacyjne
dresy, koszulki i emblematy.
Julita jako jedna z czterech
polskich juniorek wystąpiła
w mocno obsadzonych zawodach w Pilźnie. Dobry występ
zaowocował kolejnym powołaniem na zawody do Monachium. Powtórzyła tam swój
rekord życiowy (390 pkt na
400możliwych) i zajęła drugie
miejsce wśród startujących
Polek. Kolejne doświadczenia zdobywali strzelcy w Mistrzostwach Polski Seniorów.
Oboje zajęli miejsca w połowie
stawki zawodników. Natomiast młodzicy z powodzeniem rywalizowali w Szkolnej
Lidze Strzeleckiej Ziemi Radomskiej, zajmując aktualnie
pierwsze i drugie miejsce drużynowo. Szczególnie wyróżnili
się Dominika Milik i Konrad
Bzducha, którzy wypełnili
normy na III klasę sportową.
Starają się im dorównać młodsi: Żąneta Markowska, Monika
Sałkiewicz, Martyna Rodak,
Marzena Wlazłowska, Mateusz Kapusta, Patryk Bilski,
Mateusz Śmiechowski i Paweł
Gniadek.
Halowe przymiarki
Starty w hali są dla lekkoatletów urozmaiceniem przed
występami na otwartych stadionach. W styczniowych
Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych
wystąpiły dwie reprezentantki
jedlińskiego ULKS. Wśród
juniorek Joanna Pluta skakała

w dal. Nasza zawodniczka po
pierwszej kolejce prowadziła z
rezultatem 5,43. W kolejnych
próbach rywalki lądowały dalej. Wprawdzie w piątej kolejce
Joanna poprawiła wynik o 5
cm ale wystarczył on do zajęcia wysokiego piątego miejsca.
Przed Plutą uplasowały się wyłącznie kadrowiczki z reprezentacji kraju, a tuż za nią kolejna reprezentantka, ubiegłoroczna medalistka tej imprezy,
Martyna Książek z Mysłowic.
W gronie juniorek młodszych
wystąpiła w pięcioboju Marlena Maj, która od września ub.r.
jest uczennicą warszawskiej
Szkoły Mistrzostwa Sportowego i trenuje „pod okiem” Marka Rzepki. Po pierwszym dniu
wielobojowych zmagań Marlena zajmowała ósmą lokatę
(rekord życiowy w pchnięciu
kulą). W konkurencjach drugiego dnia (skoku w dal i biegu
na 800 m) wypadła słabiej. W
stawce 20 zawodniczek ostatecznie zajęła 13 pozycję. Halowe Mistrzostwa Młodzików
organizowane przez Radomski
Związek Lekkiej Atletyki to
impreza, w której od lat zdobywamy medale. Do tegorocznych ﬁnałów zakwaliﬁkowało

Martyna Kopcińska i Malwina Kurpik
w trakcie treningu rzutowego

się 24 uczniów PG w Jedlińsku.
Na podium stanęły tym razem
tylko dziewczęta. Jedyne „złoto” padło łupem Martyny Kopcińskiej, która w pchnięciu piłka lekarską dopiero w ostatniej
próbie wyprzedziła szkolną
koleżankę Malwinę Kurpik.
Podwójną medalistką została
Żaneta Halczyn, która w biegu
na 30m przez płotki była druga, a na tym samym, płaskim
dystansie zajęła trzecią lokatę.
Piąty medal, brązowy, wywalczyła Monika Ciołek w biegu
na dystansie 400 m. Drużynowo PG Jedlińsk zajęło drugie
miejsce za PG Nr1 z Radomia.

Dwukrotna medalistka
ROZLA-Żaneta Halczyn

mistrzostw

Dwoje na
Mistrzostwa Polski...
Dużym sukcesem zakończył się start biegaczy ULKS
Jedlińsk w Mistrzostwach
Makroregionu
Warmińsko
–Mazowieckiego w biegach
przełajowych w Otwocku. Dla
juniorów młodszych, były to
jednocześnie eliminacje do
Ogólnopolskiej
Olimpiady
Młodzieży. W biegu na 3000
m ósme miejsce wywalczyła
Wioletta Jakubiak. Na tym samym dystansie wśród chłopców jedenastą pozycję zajął
Tomasz Giska . Oboje uzyskali
prawo startu w ﬁnałach OOM,
które odbędą się w Stalowej
Woli! Z młodzików najlepiej
pobiegł Arkadiusz Kapusta
– siódmy na 2000m. Trzynasty
minął linię mety Mariusz Klocek. Na jedenastym miejscu
sklasyﬁkowano Piotra Jurczaka na 3000 m. Jedyny punkt
młodziczek zdobyła Żaneta
Kucharczyk, zajmując szesnastą lokatę na 1500 m.
... i dwie na
ﬁnały MIMS
W ﬁnałach Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej
(Płock, Ostrołęka 2007) wystąpią kolejne dwie nasze drużyny (mamy już w ﬁnałach 5
zespołów sztafetowych). W
eliminacjach międzypowiatowych szkół podstawowych w
unihokeju zespół dziewcząt
ze Starych Zawad odniósł 5
zwycięstw i zajął pierwsze
miejsce. W pojedynkach grupowych podopieczne Iwony
Śmiechowskiej strzeliły uczennicom z Lesznowoli, Stromca
i PSP 17 Radom osiemnaście
bramek tracąc zaledwie jedną.
W półﬁnale i ﬁnale Sylwia Bieniek, Ola Matysiak, Marta Katus, Anna Kucharczyk, Anna

Rędzia, Anita Bednarek, Iwona Bieniek, Magda Trzaskowska i Ola Rędzia nie pozwoliły
przeciwniczkom z Suskowoli i PG 9 Radom na oddanie
skutecznego strzału aplikując
jednocześnie rywalkom po
trzy traﬁenia. Równie przekonywująco, sięgnęły po złote medale, prowadzone przez
Radosława Oﬁarę, hokeistki
PG Jedlińsk w rywalizacji gimnazjów. Zwyciężyły one kolejno ekipy Belska Dużego, PG
10 Radom, Stromca i w ﬁnale
ponownie Belska. Szczególnie skutecznie grała pierwsza
piątka, którą tworzyły Katarzyna Kapusta, Milena Muc,
Katarzyna Matysiak , Martyna
Głuch i Emilia Trojanowska.
Udanie wspomagały je Julita
Kowalczyk, Ewa Sikora, Edyta
Okruta , Ola Jemiołek, Małgorzata Rdzanek, Weronika
Gryz, Martyna Gut i Emilia
Jarosińska. Bardzo dobrze zaprezentowali się też chłopcy,

Sportowego tytułem „Najlepszy Zawodnik Roku 2006” w
kategorii juniorów młodszych
w konkurencji KPN! Na dziewiątym miejscu sklasyﬁkowano Ernesta Szymczyka.
Joanna Pluta widnieje w tabelach PZLA z siedemnastym
wynikiem w skoku w dal w
kategorii seniorek. W czasie
podsumowania sezonu lekkoatletycznego przez Radomski
Związek lekkiej Atletyki okolicznościowymi upominkami
nagrodzono Joannę Plutę – za
ustanowienie rekordów okręgu w trzech kategoriach wiekowych w skoku w dal oraz
Arkadiusza Kapustę – jako
najlepszego młodzika okręgu radomskiego sezonu 2006.
Warto dodać, że w tej ostatniej
klasyﬁkacji na drugim i trzecim miejscu znaleźli się kolejni nasi przedstawiciele – Wioletta Jakubiak i Tomasz Giska.
We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży pro-

Zespół hokeistek reprezentujących gimnazjum z Jedlińska.

ale tym razem zabrakło odrobiny szczęścia. Stare Zawady
odpadły w półﬁnale, przegrywając dopiero w rzutach karnych z późniejszymi zwycięzcami turnieju – PSP 1 Radom.
W spotkaniu o trzecie miejsce pokonali 4: 0 Belsk Duży.
Gimnazjaliści z Jedlińska także
w półﬁnale ulegli ekipie Belska
0:1, nie strzelając dwóch rzutów karnych i w efekcie zajęli
czwarte miejsce.
Chwalą naszych
Styczeń jest tradycyjnie miesiącem rozmaitych podsumowań i wielu klasyﬁkacji minionego sportowego roku.
Co cieszy, występowali w
nich także przedstawiciele
ULKS Jedlińsk. Mateusz Skoczek został wyróżniony przez
Polski Związek Strzelectwa

wadzonej przez Ministerstwo
Sportu ULKS Jedlińsk zdobył
37 punktów i jest to najlepsze
osiągnięcie w historii malutkiego uczniowskiego klubu.
W łącznej punktacji wszystkich dyscyplin sportowych w
stawce 1076 sklasyﬁkowanych
w Polsce uks-ów Jedlińsk zajął 142 lokatę. W poszczególnych dyscyplinach dorobek
był następujący: LA –15 pkt. 181miejsce wśród 330 klubów
i 35m. wśród uks-ów; strzelectwo – 14 pkt. – 40m. wśród 76
klubów i 4 m. wśród uks-ów;
biegi przełajowe – 8 pkt. –124
m. wśród 233 klubów i 25 m.
wśród uks-ów. ULKS Jedlińsk
był jedynym sklasyﬁkowanym
uks z terenu powiatu radomskiego.
Krystian Kilar
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Rada programowa:
Wojciech Walczak - przewodniczący
Henryk Krzak - z-ca przewodniczącego
Małgorzata Bernat - sekretarz rady
Członkowie honorowi:
ks. prałat dr Henryk Ćwiek
prof. zw. Aleksander Olszewski
dr Stefan Rosiński - członek honorowy
prof. nadzwyczajny Krzysztof Śmiechowski
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