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Słowo Wójta

Szanowni Mieszkańcy.

Szanowni Państwo
Pierwsza połowa 2007 roku to okres pełnej mobilizacji
i wytężonej pracy dla naszej gminy. Wymiernym efektem
tych działań jest dobiegająca końca budowa: wodociągu
w Klwatach i dróg w Płaskowie, Woli Gutowskiej, Wierzchowinach-Hucie, ulicy Słonecznej w Wielogórze.
Zakończona została wymiana stolarki w Publicznej
Szkole Podstawowej w Jedlance i Ludwikowie. Ukończono także remont budynku świetlicy w Jankowicach. Pozostałe inwestycje zaplanowane na rok bieżący są w trakcie
realizacji, bądź też ich realizacja rozpocznie się w najbliższym czasie.
Miło mi poinformować Państwa, że rok 2007 to nie
tylko czas ciężkiej pracy ale również rok pięknych jubileuszy.
• 50 lat temu powstała Paraﬁa Rzymsko Katolicka w
Bierwcach. Jest jedną z młodszych paraﬁi na naszym
terenie. Swoje święto będzie obchodziła w czerwcu.
• 50 – lecie powstania świętowała jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wielogórze,
• 75 rocznicę powstania uczci w lipcu jednostka OSP w
Jankowicach,
• OSP w Jedlińsku świętuje podwójny jubileusz, a mianowicie 90 rocznicę powstania i 80 – lecie utworzenia
orkiestry dętej.
Drodzy Druhowie! Wasza praca wymaga wiele wysiłku i odwagi. Niech będzie zawsze należycie doceniana i
wspierana przez całą społeczność, nad bezpieczeństwem
której czuwacie każdego dnia. Dziękuję za to Wam i Waszym rodzinom.
Mieszkańcom Paraﬁi Bierwce pragnę przekazać życzenia kolejnych lat rozwoju i pełnej satysfakcji z bycia członkami Tej Wspólnoty.
Wszystkim Mieszkańcom i Gościom przebywającym
na terenie naszej gminy życzę wiele zdrowia i radości,
spokojnej pracy i miłego wypoczynku.

Zapraszamy do udziału w konkursie „MIESZKAJMY
PIEKNIEJ”. Jest on organizowany po raz pierwszy na terenie naszej gminy. Patronat nad nim objęli Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy Jedlińsk.
Myślą przewodnią konkursu jest promocja i prezentacja pięknych ogrodów, posesji, sołectw, wraz z ciekawymi rozwiązaniami ich zagospodarowania. Akcentuje on
również idee proekologiczne, co ma stanowić bodziec
do zwiększenia ilości wysadzanych drzew, krzewów,
kwiatów, i czynienia przez to otoczenia, w którym żyjemy zadbanym i uporządkowanym.
Jeżeli jesteście posiadaczami ładnego ogródka przydomowego lub posesji, zgłoście swój udział w konkursie.
Uważamy, że każde ciekawe rozwiązanie powinno być
promowane, gdyż staje się ono integralną częścią środowiska. Komisja wybierze również najładniejsze sołectwo. Ocenie będą podlegać porządek i estetyka całej wsi,
ale także ilość zgłoszeń indywidualnych.
Żeby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić kartę
konkursową i złożyć ją do dnia 01.09.2007. r. w siedzibie
organizatora: GOK ul. Krótka 1, 26- 660 Jedlińsk; dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 048 32
13 052.
Zgłoszenia do konkursu dostępne będą u sołtysów
a także na stronie internetowej Gminy Jedlińsk.

Wojciech Walczak

W hołdzie Janowi Pawłowi II-strażacy

W dniu 18 maja br. w Wadowicach odbył się urodzinowy koncert ,,W hołdzie
Janowi Pawłowi II” – strażacy. Wśród 58 orkiestr z
całego kraju, udział wzięła
po raz drugi orkiestra OSP
z Jedlińska. W repertuarze
orkiestry znalazły się utwory kościelne, jak również
muzyka poważna.
Wystąpili: Natalia Zabrzecka – sopran oraz
Krzysztof Bataszyk – tenor.
Odbywający się po raz szósty koncert prowadził kapelmistrz K. Strączek.
Patronat nad imprezą
sprawowali:
metropolita
krakowski kardynał Stanisław Dziwisz oraz prezydent
RP Lech Kaczyński.
Andrzej Rajkowski

2

www.jedlinsk.pl
Zapraszamy do udziału!
Organizatorzy

Wszyscy kochamy nasze Mamy

26 maja – to jeden z najpiękniejszych dni w naszym
kalendarzu – Dzień Matki.
Przedszkole w Jedlińsku jak
co roku zorganizowało uroczyste spotkanie dla wszystkich mam swoich milusińskich. Były życzenia, laurki,
występy dzieci oraz bajka„Czerwony Kapturek”, którą
wcześniej dzieci wystawiały
w przedszkolu w Zakrzewie.

Dzień Dziecka

1 czerwca to święto
wszystkich dzieci, a szczególnie tych najmłodszych.
Barwny korowód przedszkolaków z Przedszkola w
Jedlińsku przemaszerował
ulicami naszej miejscowości na Stadion GOSiR, gdzie
odbyła się niecodzienna
uroczystość.
Około 350 milusińskich
z przedszkoli z: Zakrzewa,
Przytyku, Firleja i Jedlińska
spotkało się w dniu swojego
święta.
Uroczystość zaszczyciły
swoją obecnością władze
naszej Gminy: Pan Wójt
Wojciech Walczak oraz Sekretarz Gminy Pan Włodzimierz Dłużewski. Towarzyszyła im wspaniała ma-

W oczach mam pojawiły się
łzy szczęścia i radości.
Na placu przedszkolnym
odbyła się druga część imprezy: wspólne grillowanie,
poczęstunek słodkościami
oraz gry i zabawy na placu
przedszkolnym. Wspaniała
pogoda, radość wszystkich
spowodowały, że impreza
była bardzo udana.
Teresa Walczak
skotka „ MISIA” z pełnymi
koszami słodyczy .
Po serdecznych powitaniach oraz życzeniach
odbyły się występy dzieci.
Były również gry zabawy i
konkursy oraz wspólny poczęstunek.
Dyrektor
Przedszkola
Teresa Walczak prowadząc
spotkanie złożyła serdeczne podziękowanie władzom
Gminy oraz Dyrektorowi
Gminnego Ośrodka Kultury Pani Halinie Głuch za pomoc w organizacji imprezy.
W tym dniu maluchy były szczególnie zadowolone
i szczęśliwe, a na ich twarzach gościł uśmiech .
Coroczne spotkanie dzieci w tym dniu sprzyja inte-

W trosce o niepełnosprawnych
W trosce o niepełnosprawnych w kwietniu 2007
roku zakupiony został autobus Ford - Transit (zdjęcie obok) za kwotę 207.900
PLN, z tego 150.700 PLN to
doﬁnansowanie uzyskane
z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Ten nowoczesny pojazd posiada 17 miejsc siedzących dla pasażerów, 3
miejsca dostosowane są do
przewozu osób na wózkach
inwalidzkich.
Samochód
wyposażony jest w klimatyzację, układ kontroli przyczepności (BTSC), elektroniczny układ stabilizacji
toru jazdy (ESP), układ
hydraulicznego wspomagania hamulców (HBA) oraz
pilota parkowania.
Od dnia 18 kwietnia bieżącego roku autobus dowozi niepełnosprawnych
uczniów z terenu naszej

gminy z miejscowości: Lisów, Wierzchowiny, Kruszyna, Jedlanka, Jedlińsk,
Wsola, Piastów i Kamińsk
do 5 szkół specjalnych w
Radomiu. Dzienna trasa

gracji Gmin oraz promocji
naszego przedszkola w środowisku, a zaangażowanie
władz Gminy przykładem

do naśladowania dla innych.

przywozu i odwozu wynosi 168 km. Dzieci ochoczo
korzystają z dowozu. Podróż do szkoły w grupie rówieśniczej i komfortowych
warunkach bardzo im od-

powiada.
Dziękujemy pracownikom PFRON za pomoc w
realizacji zadania.

Teresa Walczak

Danuta Durak
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Z życia szkół

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku

„ Chrońmy by przetrwać
– chrońmy by żyć „
Takie motto przyświeca od
kilku lat organizowanym
przez Publiczną Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki
w Jedlińsku konkursom o
zasięgu gminnym.
W tym roku odbyła się:
• V edycja konkursu wiedzy o regionie: „ Czy znasz
swoją gminę ?” –koordynatorem konkursu jest p.
Elżbieta Religa – nauczyciel
przyrodyPSP w Jedlińsku
• VI edycja konkursu plastycznego, pod hasłem:
„Zasłużeni dla naszego regionu”- koordynator p. Bożena Cieślak – n-l plastyki
• VII edycja konkursu matematycznego o treściach
ekologicznych – koordynator to nauczyciel matematyki p. Anna Stanik
W konkursie wiedzy o regionie wzięło udział sześć
drużyn ze szkół z gminy
Jedlińsk. Czteroosobowezespoły odpowiadały na wylosowane pytania z zagadnień zawartych w gazecie
lokalnej: „Jedlińsk- Panorama Gminy”.
W ﬁnałowej rozgrywce
najlepszą okazała się reprezentacja PSP w Jedlance,
wyprzedzając po dogrywce
PSP w Jedlińsku i PSP w
Ludwikowie.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i
nagrody w postaci globusów i map. (fot 1)
• Istotą kolejnego konkursu
jest powiązanie treści ekologicznych z matematycznymi

W bieżącym roku szkolnym
w I etapie uczestniczyło 40
uczniów, reprezentujących
ZSP we Wsoli i Wierzchowinach, PSP w Zawadach
Starych i Jedlińsku. W ﬁnale
uczestniczyło 12 uczniów.
Najlepszymi okazali się
uczniowie z PSP Jedlińsk:
Izabela Makulska, Bartosz
Matysiak, Łukasz Wlazły
Wszyscy ﬁnaliści zostali
nagrodzeni upominkami
ufundowanymi przez Urząd
Gminy w Jedlińsku.
Zakończono także VI edycję konkursu plastycznego
„ZASŁUŻENI DLA NASZEGO REGIONU”. Hasło bardzo ściśle łączy się z
priorytetem Mazowieckiego Kuratora Oświaty (wychowanie patriotyczne.
Główny cel, jaki przyświecał tegorocznej edycji, to:
bliższe
zainteresowanie
historią naszego regionu,kształtowanie postawy patriotycznej i wychowanie w
duchu szacunku dla wartości, promowanie uzdolnień
plastycznych uczniów poszczególnych szkół.
W konkursie wzięli udział
uczniowie ze szkół podstawowych w Bierwcach,
Jedlińska, Wsoli i Starych
Zawad. Łącznie na konkurs wpłynęło 120 prac
plastycznych. Z tego wyróżniono, nagradzając pięknymi szklanymi wazonami,
54 autorów.
W prezentowanych na wystawie pracach, znalazły się
postacie ściśle związane z
naszym regionem i miejscowością. Osoby, które swoją

fot. 1. Reprezentacje poszczególnych szkół z nauczycielami
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fot. 2. Najciekawsze prace konkursowe

postawą stały się wzorem
do naśladowania, kreują
pozytywne zmiany w naszym otoczeniu.
Tematem prac plastycznych
stali się: papież - Jan Paweł
II, biskup Piotr Gołębiowski, Jan Kochanowski, Dionizy Czachowski, oraz Tadeusz Kościuszko i Witold
Gombrowicz.
W swych pracach dzieci ujęły osobę ks. Prałata
dra Henryka Ćwieka, ks.
Edwarda Mosioła, księdza
proboszcza
Władysława
Kośca, p. Heleny Wróblewskiej, Małgorzaty Foremniak, p. wójta - Wojciecha
Walczaka, p. Dariusza Cielniaka, a także członków
drużyny Ochotniczej Straży

Pożarnej.
Podsumowanie w/w konkursów miało miejsce w
dniu 29 maja br w PSP w
Jedlińsku. Uroczystość odbyła się z udziałem władz
gminnych oraz dyrekcji i
metodyków z Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
Radomiu.
Prezentem dla wszystkich
uczniów, rodziców, nauczycieli, zaproszonych gości
była „artystyczna dedykacja” w wykonaniu zespołu
wokalnego i tanecznego z
PSP w Jedlińsku pod kierunkiem p. Agaty Kowalczyk.

fot.3. Prezentacja taneczna uczniów

Bożena Cieślak

Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku

Wydanie tego numeru
„Jedlińska-Panorama Gminy” zbiegło się z zakończeniem roku szkolnego. Dlatego spróbujemy podzielić
się radościami i sukcesami
naszych uczniów. Oczywiście w przeciągu całego
roku było ich bardzo dużo. O niektórych pisaliśmy
wcześniej. Dziś opiszemy te,
które miały miejsce całkiem
niedawno.
22.05.2007 r. przedstawicielki Koła teatralnego Adrianna Wąsik i Natalia Wojciechowska wzięły udział
w I Radomskiej Triadzie
Artystycznej, która odbyła
się w „Resursie Obywatelskiej”. Patronat honorowy
nad tą imprezą objęli m.in.:
Adam Struzik – Marszałek
Mazowsza, Krzysztof Cugowski – Senator RP, Grzegorz Tyszko – Mazowiecki
Kurator Oświaty i Andrzej
Kosztowniak – Prezydent
m. Radomia.
Uczennice reprezentowały nasze gimnazjum w kategorii kabaret. Nie miały
łatwego zadania, gdyż poziom występów był wysoki,
a wiek artystów zróżnicowany. Występowali bowiem
nie tylko gimnazjaliści,
ale także uczniowie szkół
średnich i członkowie domów kultury. Jury, któremu
przewodniczył aktor Marcin Chochlew – (serialowy
Filip z serialu „Na Wspólnej”) przyznało I miejsce
Publicznemu Gimnazjum
z Jedlińska za występ zatytułowany „Rozterki gimnazjalisty”, w którym pokazały
swoje aktorskie zdolności
Ada i Natalia. Dziewczyny były naprawdę świetne
i rozłożyły konkurencję na
łopatki. Równie wspania-

Ada i Natalia na scenie

le zaprezentował się Paweł
Gniadek, który występował
w kategorii muzyka. Paweł
zaśpiewał dwie piosenki, za
które otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy naszym
uczniom nagród i życzymy
im dalszych sukcesów na
scenie!
Wcześniej, bo 9 maja
trzech uczniów naszego
gimnazjum wzięło udział w
Międzypowiatowym Konkursie Literackim „Polscy
Nobliści – Wisława Szymborska” zorganizowanym
przez
Międzypowiatowy
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. Ewelina Deleska, Ewa Stańczyk
i Jarosław Romanowski walczyli o zwycięstwo w kilku
kategoriach: interpretacja
wybranego utworu polskiej
noblistki, wykonanie albumu z jej poezją i rozwiązanie testu ze znajomości
biograﬁi i twórczości Szymborskiej. Indywidualnie III
miejsce zajęła Ewa Stańczyk
z kl. III c, zaś drużynowo
nasze gimnazjum zajęło II
miejsce otrzymując dyplomy i książki. Uczniów przygotowywały do konkursu
pani Anna Malinowska i
pani Monika Makulska.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się
znów w Kozienicach w kolejnej edycji konkursu.
W poprzednim numerze
„Panoramy gminy” opisywaliśmy drużynę Młodych
Inwestorów, którzy znaleźli
się w ﬁnale konkursu zorganizowanego przez Narodowy Bank Polski, Gazetę
Wyborczą, Fundację im.
Leopolda Kronenberga i
Fundację
Młodzieżowej
Przedsiębiorczości. Finał
regionalny miał miejsce w

Członowie Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego

siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie.
Uczniowie z kl. III e naszego
gimnazjum: Mateusz Malinowski, Mateusz Przychocki, Jarosław Romanowski,
Wojciech Stachurski i Aleksandra Walczak pod opieką
nauczycielki historii p.Marii
Muchy zajęli VIII miejsce
i zostali laureatami ﬁnału
regionalnego województwa
mazowieckiego IV edycji
ogólnopolskiego konkursu
„Moje ﬁnanse – Z klasy do
kasy”. Otrzymali również
nagrody rzeczowe – przydatne pendrivy. Jeszcze raz
serdecznie gratulujemy im
takiego sukcesu!

Uczestnicy Powstania
Warszawskiego w gimnazjum w Jedlińsku

22 maja 2007 r. nasze
gimnazjum zaszczycili swoją obecnością członkowie
Stowarzyszenia
Pamięci
Powstania Warszawskiego
1944 bracia - Andrzej Rumianek – pseudonim „Tygrys” i Stanisław Rumianek
– pseudonim „Wilk”. Obaj
są żołnierzami Armii Krajowej. Walczyli w zgrupowaniu : „Róg”, batalionu
„Bończa” 102 kompanii.
Celem Stowarzyszenia jest
kontynuowanie patriotycznych tradycji narodowych,
a w szczególności kultywowanie pamięci bohaterskiego
zrywu powstańczego 1944
roku, a także wychowywanie
młodych pokoleń w duchu
miłości do Ojczyzny, znajomości własnych dziejów,
szacunku, tolerancji i poczucia godności, Stowarzyszenie skupia osoby w różnym
wieku i różnych zawodów,
akceptujące statutowe cele

Stowarzyszenia i przekonane o potrzebie aktywnego pielęgnowania pamięci
Powstania Warszawskiego,
doceniające znaczenie żywej
pamięci powstańczych idei,
wartości i wzorów osobowych w integracji współczesnych pokoleń i tożsamości
narodowej.
Mając na uwadze powyższe cele zorganizowaliśmy
to spotkanie zarówno z
młodzieżą, jak i pokoleniem nieco starszym. W
pierwszej części panowie ze
Stowarzyszenia spotkali się
z uczniami klas drugich.
Opowiadali o czasach swojej młodości, które przypadły na okres II wojny światowej. Wówczas byli oni
rówieśnikami słuchającej
ich młodzieży. Być może
dlatego łatwo nawiązali z
nią kontakt i zainteresowali swoimi opowieściami.
Uczniowie chętnie zadawali też pytania wykazując się
przy tym niemałą wiedzą na
temat niedawnej historii.
W drugiej części zaproszeni kombatanci spotkali
się z mieszkańcami Jedlińska, którzy również z wypiekami na twarzy słuchali
powstańczych opowieści.
Na zakończenie zaproszeni goście zaprezentowali
zdjęcia, widokówki, foldery
upamiętniające Powstanie
Warszawskie.
Pan Stanisław zakończył
swoją wypowiedź słowami
powstańczej piosenki:„Nie
po to się żyje, by walczyć,
lecz walczy się po to by
żyć”.
Monika Makulska
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Ania ﬁnalistką Konkursu Polonistycznego

Anna Włodarczyk, uczennica klasy III b Publicznego
Gimnazjum im. Bpa Piotra
Gołębiowskiego w Jedlińsku, została ﬁnalistką tegorocznego Konkursu Polonistycznego organizowanego
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie
Inspiracją do tworzenia
zadań w tegorocznej edycji
konkursu był motyw snu w
literaturze i sztuce.
Ania jest bardzo zdolną
uczennicą. Świadczą o tym
jej wszechstronne zainteresowania, ciekawość intelektualna oraz niezwykłe
zaangażowanie, co zauwa-

żyłam podczas lekcji oraz
na dodatkowych zajęciach
przygotowujących Anię do
konkursu. Przez trzy lata
nauki w gimnazjum osiągała bardzo wysokie wyniki
w nauce oraz brała udział
w wielu konkursach przedmiotowych.
Dużym osiągnięciem było
także uzyskanie przez Anię
wyróżnienia w międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny”.
Gratulujemy Ani i życzymy, aby w dalszej karierze
szkolnej odnosiła równie
wysokie sukcesy.
Katarzyna Walczak

Anna Włodarczyk (z prawej) z nauczycielem

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Ludwikowie
OSIĄGNIĘCIA w roku
szkolnym 2006/2007

1. Konkurs matematyczy „Kangur” wyróżnienia: Piotr Kilianek, Rafał Włodarczyk opiekun:
E.Skrzypczyńska- Hernik,
B.Piasecka
2. Powiatowy Konkurs Matematyczny- „Z matematyką do Europy”- III miejsce-Rafał Włodarczyk
opiekun:B.Piasecka
3. Konkurs Poezji Patriotycznej-wyróżnienia:
Daniel Jurczak, Piotr Kobza, Katarzyna Durak
opiekunowie: H.Barcikowska, A.Czyżewska, D.Mokosa
4. Gminne zawody w Piłce
nożnej dziewcząt-I miejsce.
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Finał Powiatu w Piłce nożnej dziewcząt – II miejsce.
Opiekun:W.Kaleta
5. Powiatowy
konkurs
przyrodniczy – „Wspaniałości przyrodnicze EuropyNasze Mazowsze”:
I miejsce drużynowo: Rafał
Włodarczyk, Damian Tkaczyk, Karolina Zawadzka.
I miejsce indywidualnie:
Rafał Włodarczyk; IV
miejsce indywidualnie-Karolina Zawadzka; VI miejsce – Damian Tkaczyk.
Opiekun:B.Barańska
6. III miejsce drużynowo
– w V Edycji Gminnego
Konkursu pt.”Czy znasz
swoją gminę”: Rafał Włodarczyk, Damian Tkaczyk,
Beata Malinowska, Katarzyna Durak
Opiekun: B.Barańska

ZSP we Wsoli
Festiwal Piosenki
Obcojęzycznej

1 czerwca br. odbył się
Międzypowiatowy Festiwal
Piosenki Obcojęzycznej”
w Kozienicach pt. „Miłość
nie jedno ma imię”, w którym uczennica Publicznego Gimnazjum we Wsoli,
Aleksandra Chojnacka z
klasy IIb wraz z grupą taneczną w składzie: Ewelina
Magiera i Joanna Piwońska – kl.IIa zdobyły Puchar
Burmistrza Kozienic za zajęcie III miejsca.
Uczennice przygotowane
były przez Annę i Jerzego
Falińskich od strony językowej i muzycznej. Ola
zaśpiewała piosenkę Cher
– „Strong Enough”, zaś Asia
i Ewelina przygotowały
układ taneczny. W festiwalu brało udział wiele szkół,
a w Komisji zasiadali metodycy języka angielskiego i
nauczyciele języków obcych
i muzyki. Konkurencja była duża, gdyż występowało
wiele zespołów instrumentalnych ze szkół ponadgimnazjalnych. Dlatego tym
bardziej jesteśmy dumni z
otrzymanej nagrody.
Zdobycie pucharu i dyplomu uważamy za wspaniały sukces.
Anna i Jerzy Falińscy

Dzień przeciw
przemocy

28 marca 2007r. w Zespole
Szkół Publicznych we Wsoli
zorganizowano Dzień Przeciw Przemocy. Zamiast zajęć lekcyjnych uczniowie
klas IV-VI uczestniczyli w
warsztatach prowadzonych
przez wychowawców, rysowali plakaty i układali hasła
zachęcające do postępowania zgodnego z Kodeksem Szkoły Bez Przemocy,
uczestniczyli w przedstawieniu proﬁlaktycznym pt.

„Nowy” w wykonaniu aktorów Teatru „Maska” z Krakowa. Młodzież klas gimnazjalnych wzięła udział w
spotkaniu z dzielnicowym
p. Pawłem Motyką na temat
konsekwencji prawnych stosowania agresji i przemocy
w szkole oraz rozegrała ﬁnał turnieju piłki halowej
o tytuł „Drużyny fair play”.
Główną ideą turnieju było
propagowanie właściwych
postaw podczas współzawodnictwa
sportowego.
Oceniane były rezultaty
sportowe oraz zachowanie
zawodników podczas gry i
sposób dopingowania kibiców z poszczególnych klas.
W rywalizacji punktowej
najlepsi okazali się uczniowie klasy IIa natomiast tytuł
„Drużyna fair play” zdobyła klasa Ic. Dla zwycięskich
drużyn puchary i nagrody
rzeczowe dla zawodników
ufundował sklepik szkolny
„Miki”.Zwieszono w budynku szkolnym Skrzynkę na
Problemy, do której uczniowie w sposób dyskretny i
anonimowy mogą przekazywać wszystkie pytania
i problemy związane ze
stosowaniem przemocy na
terenie naszej szkoły oraz
udostępniono adres poczty
e-mail pedagoga szkolnego. Trwa zagospodarowanie jednego z pomieszczeń
szkolnych na Pokój Wyładowań Złych Emocji, zakupiono już z funduszy sklepików
szkolnych worek treningowy, rękawice, ławeczkę do
ćwiczeń gimnastycznych.
Inicjatywa ta spotkała
się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Liczymy,
iż będzie to dość skuteczny sposób radzenia sobie z
gniewem, złością i innymi
emocjami prowadzącymi
do agresji niewerbalnej.
Lidia Kutkiewicz

Uczennice pracujące nad plakatem

Publiczne Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach

Dnia 8 marca 2007r. uczniowie naszej szkoły odwiedzili
Panie z Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. Celem
wizyty było uczczenie Święta
Kobiet, czyli pamięci o wszystkich Kobietach. Uczniowie
pod kierunkiem nauczyciela
przygotowali program artystyczny, na który składały
się wiersze, piosenki i tańce.
Każda kobieta mieszkająca w
Domu Pomocy Społecznej w
Jedlance otrzymała kwiaty wykonane własnoręcznie przez
uczniów.
22 marca nauczyciele wraz
z uczniami zorganizowali imprezę szkolną pt.: „Powitanie
wiosny.” Był to dzień obﬁtujący w wiele atrakcji. Uczniowie
mogli wziąć udział w konkursie na najładniejsze wiosenne przebranie - wymyślone i
własnoręcznie wykonane, oraz
zaprezentowanie się w rytm
pięknych melodii. Celem zorganizowania tej imprezy było
ciekawe, bezpieczne spędzenie
Dnia Wiosny zwanego również Dniem Wagarowicza.
22 kwietnia obchodzony
był w naszej szkole Światowy
Dzień Ziemi.

Światowy Dzień Ziemi
Uczniowie pod kierunkiem
nauczycieli przygotowali krótką inscenizację, jak również
wykonali dekorację i rekwizyty. Celem wystawienia tej inscenizacji było uświadomienie
wszystkim uczniom i uczennicom naszej szkoły jak ważne
jest aby wszyscy, od najmłodszych do najstarszych dbali o
środowisko w którym żyjemy.
Jednym z najważniejszych
uczuć łączących ludzi jest miłość. Kojarzy nam się ona z
tym, co najważniejsze: dobrocią, szczerością, otwartością,
poświęceniem,
dawaniem.
Wiele jest odmian miłości,
jednak najczystsza, najbardziej

Dzień Matki
spontaniczna i bezinteresowna
jest miłość matki do dziecka.
26 maja w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy Dzień
Matki. Uczniowie klas O – VI
pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowali akademię na którą zaprosili swoje
MAMY.
6 marca drużyna w składzie
Aleksandra Matysiak, Kamil
Górka, Marta Katus reprezentowali naszą szkołę w IX Turnieju Wiedzy BRD „Zimowy
Rower”, i po raz trzeci z rzędu
drużyna nasza zajęła I miejsce.
Od kilku lat bierzemy udział w
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o BRD.
W tym roku drużyna
nasza zajęła odpowiednio I miejsce w
powiecie, III miejsce
w eliminacjach rejonowych.
Jednego
punktu zabrakło nam
żeby zakwaliﬁkować
się do województwa.
W marcu nasza
uczennica I klasy Patrycja Śmiechowska
pod opieką wychowawcy pani Anety
Strzeleckiej przygotowała scenariusz ﬁlmu
pt. ”Bezpieczna droga
do szkoły” na konkurs
wojewódzki i otrzymała wyróżnienie.
Drużyna w składzie Monika
Zawadzka, Aleksandra Rędzia
i Paulina Murawska reprezentowały naszą szkołę w eliminacjach powiatowych do XXX
Ogólnopolskiego
Turnieju
Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.
Uczennice zajęły odpowiednio
IV, VI, IX miejsce.
W Diecezjalnym konkursie plastycznym pt. „Rodzina
kocha Maryję” uczeń klasy II
Szymon Strzelecki pod opieką
pani katechetki Katarzyny Pękackiej otrzymał wyróżnienie.
W gminnym konkursie plastycznym pt.” Symbol Świąt

Wielkanocnych
siedmioro
uczniów naszej szkoły otrzymało nagrody i wyróżnienia
(K. Ślendakowska, P. Śmiechowska, Sz. Strzelecki, P.
Gryz, K. Klocek, P. Kucharczyk, A. Rędzia).
W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ”Kangur” wzięło udział 13 uczniów
naszej szkoły. Po raz pierwszy
odbył się konkurs „Kangurek”
dla uczniów klas II. Trzech
uczniów klas II (P. Kowalczyk,
D. Kapusta, K. Górka) zdobyło
wynik bardzo dobry. Uczniowie klas starszych P. Gniadek,
D. Górka otrzymali wyróżnienie. W/w osoby otrzymają dyplomy i upominki.
13 kwietnia 2007 roku na
Błoniach w Jedlińsku odbyły
się międzypowiatowe indywidualne biegi przełajowe. Był to
13 dzień miesiąca i w dodatku
piątek. Dzień ten dla naszej
szkoły okazał się pechowy. Z
licznej grupy uczniów – 16
osób, jedna uczennica klasy IV
Anna Rędzia zajęła I miejsce,
które dało jej awans do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. Pozostali uczniowie
zajmowali miejsca poza 12,
które nie dawało możliwości
wzięcia udziału w dalszych
rozgrywkach na szczeblu wo-

jewódzkim. W każdym biegu
uczestniczyło około 80 osób.
27 kwietnia 2007 roku w Małkini nad Bugiem uczennica
Anna Rędzia reprezentowała
naszą szkołę w Mazowieckich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach
przełajowych. Nie zawiodła
naszego zaufania, spisała się
wyśmienicie. Zajęła II miejsce
pokonując 80 zawodniczek.
Otrzymała srebrny medal. W
punktacji drużynowej nasza
szkoła zajęła 28 miejsce na
137 szkół biorących udział w
wojewódzkich biegach przełajowych.
30 maja w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia
z okazji Dnia Patrona Szkoły
– Batalionów Chłopskich. Na
uroczystość tą przybyli do naszej szkoły zaproszeni goście:
Wójt Gminy Jedlińsk Wojciech
Walczak i sekretarz Włodzimierz Dłużewski.
Dzień Dziecka to jeden z dni
w którym uczniowie świetnie
się bawią i bardzo chętnie biorą udział w przeróżnych przygotowanych przez nauczycieli
konkursach sportowych, plastycznych. Dzień przebiega w
wesołej i przyjemnej atmosferze. Każdy z uczniów w tym
dniu może znaleźć coś dla siebie. Najbardziej oczekiwanym
przez wszystkie dzieci punktem programu był mecz siatkówki uczniowie kl. VI kontra
nauczyciele. Walka była zacięta. Ostatecznie zwyciężyli nauczyciele. Drużyna nauczycieli
rywalizowała również z klasami 0-III w wyścigach sportowych. Tu jednak nie poszło im
tak świetnie, zajęli III miejsce.
Wszyscy w tym dniu świetnie
się bawili.
Dyr. Szkoły
Maria Jemiołek

Dzień patrona szkloły
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance

Osiągnięcia Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
Braci Andrzeja i Józefa
Załuskich w Jedlance w
roku szkolnym2006/2007
można podzielić na dwie
grupy:
wypracowane
przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli oraz
dla uczniów wypracowane
przez nauczycieli oraz społeczności lokalnej.
Pierwszą grupę stanowią:
1. Joanna Świerczyńska kl.
VI, Klaudia Trzebińska kl.
V, Magdalena Trzebińska
kl. V, Bartosz Lutek kl. IV
-I miejsce w gminnym
konkursie wiedzy o gminie; przygotowująca Maria
Kosno
2. Teatr szkolny ,,Na Walizkach” Alicja Bieniek,
Klaudia Podgórzec, Klaudia Trzebińska, Magdalena Trzebińska, Patrycja Urbańska laureat IV
Regionalnego Przeglądu
Dorobku
Artystycznego
Szkół; przygotowujący Paweł Malmon
3. Klaudia Podgórzec – kl.
V -nagroda w Gminnym

Przeglądzie Kolęd i Pastorałek; przygotowujący ks.
Andrzej.
4. Marcjanna Romanowska
kl. I, Patrycja Pucek -nagroda gminnym konkursie ,,Ozdoba choinkowa”;
przygotowująca
Bożena
Sobstyl
5. Julita Grzelak kl. I -nagroda w konkursie gminnym
6. Rafał Walczak kl. II -nagroda w gminnym konkursie poezji patriotycznej;
przygotowująca Małgorzata Podgórska
7. Bartosz Lutek kl. V -nagroda w gminnym konkursie poezji patriotycznej; przygotowująca Anna
Paszkiewicz
8. Marta Romanowska kl.
IV- nagroda w konkursie
,,Zbieramy surowce z Radkomem, bo czyste środowisko jest naszym domem”;
przygotowująca Barbara
Michalska
9. Tomasz Ogorzałek-nagroda, Klaudia Podgórzec
wyróżnienie w gminnym
konkursie ,,Nie palę, nie
piję, nie biorę”; przygoto-

wujący Paweł Malmon
10. Michał Klocek kl. V-III
miejsce w Regionalnych
jesiennych biegach przełajowych; przygotowująca
Anna Bińkowska.
Praca dyrektora szkoły
wraz z nauczycielami i
środowiskiem lokalnym
dla uczniów to:
1. Plac zabaw na terenie
szkoły pozyskany dzięki
Związkowi Gmin „Radomka” oraz grupie młodzieży
pod przekorną nazwą „Z
motyką na słońce” realizującą projekt „Zaczarowana Zagroda” w ramach
programu Stowarzyszenia
Centrum Młodzieży „Arka” „Pracownia Umiejętności” – wrzesień 2006
2. Realizacja projektu
„Start bez barier” w ramach programu Centrum
Metodycznego
Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej „Janko Muzykant
2006” ﬁnansowanego przez
MEN oraz Urząd Gminy w
Jedlińsku – wrzesień 2006-listopad 2006
3. Uzupełnienie placu za-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach

Dobiega końca rok szkolny 2006\2007. Zbliża się
czas na podsumowanie
całorocznej pracy oraz na
wypoczynek.
Od 1 września w naszej
szkole miało miejsce wiele
wydarzeń, zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych. Przez cały ten okres,
tak uczniowie jak
i nauczyciele poszerzali swoją
wiedzę. Uczniowie przygotowywani przez swoich
nauczycieli brali udział w
licznych konkursach, organizowali i przygotowywali
apele z okazji różnych świąt
państwowych.
Nauczyciele też nie pozostawali w tyle. Poszerzali
swoją wiedzę biorąc udział
w radach szkoleniowych,
konferencjach i seminariach
organizowanych
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przez ODN w Radomiu
oraz przez różne wydawnictwa pedagogiczne takie
jak :MAC, WSiP, JUKA.
W bieżącym roku szkolnym braliśmy udział w
akcji „Sprzątanie świata”.
Zebrano kilkadziesiąt worków śmieci.
Obok nauki były też
przyjemności. Byliśmy na
trzech wycieczkach – w
Warszawie, Częstochowie i
Zakopanym.
W związku z tym, że nasza szkoła nie jest wielka,
wszyscy dobrze się znamy
i panuje tu miła atmosfera. Większość uroczystości
wynikających ze szkolnego
kalendarza organizowana
jest we współpracy z Trójkami Klasowymi i Komitetem Szkoły. Mieliśmy sympatyczny Dzień Chłopaka,

Dzień Kobiet, Święto Pieczonego Ziemniaka, Dzień
Komisji Edukacji Narodowej, andrzejkowe spotkanie z wróżbą, odwiedził
nas Mikołaj i wszyscy byli
wzruszeni oglądając jasełka. Wspólnie z rodzicami
zorganizowaliśmy wigilię
oraz zabawę choinkową w
przepięknej scenerii, na
którą zaproszeni byli goście ;Pan Wójt, Pani Radna, Przewodniczący Rady
Gminy oraz Ksiądz naszej
paraﬁi.
Tradycją w naszej szkole
jest impreza środowiskowa z okazji Dnia Babci i
Dziadka oraz Dnia Matki.
Zaproszeni licznie przybywają na uroczystość i nie
kryją wzruszenia widocznego na twarzach.
Obecnie oczekujemy na

baw zewnętrznym stołem
ping-pongowym
dzięki
drugiej grupie młodzieży
„Głowa pełna marzeń” pod
kierunkiem Edyty Bartosiak w ramach programu
Stowarzyszenia Centrum
Młodzieży „Arka” „Pracownia
Umiejętności”
– grudzień 2006 - czerwiec
2007
4. Organizacja warsztatów
psychologiczno-pedagogicznych „Akademia Sztuk
Wszelakich” w ramach programu „Pożyteczne ferie
2007” ﬁnansowanego przez
Fundację Wspomagania
Wsi oraz Urząd Gminy.-luty 2007.
5. Pracownia komputerowa
w ramach programu „Pracownie komputerowe dla
szkół” współﬁnansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i MEN
6. Internetowe Centrum
Informacji Multimedialnej w ramach programu
współﬁnansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny i MEN.
Beata Jagielska

zbliżający się Dzień Dziecka, który w tym roku spędzimy na festynie ludowym
w Muzeum Wsi Radomskiej.
Przed pójściem na wakacje nasi najlepsi uczniowie
zostaną obdarowani nagrodami ufundowanymi przez
Komitet Rodzicielski.
W naszej szkole bardzo
duży nacisk kładzie się na
bezpieczeństwo uczniów.
W związku z tym nauczyciele prowadzą dyżury na
wszystkich przerwach.
Jak więc widać rok szkolny 2006\2007 można zaliczyć do sumiennie przepracowanego i ciekawego.
Nad tym wszystkim czuwa
nasza Pani dyrektor Joanna
Mazur.
B. Paluch

Zespół Szkół Publicznych w Wierzchowinach

Nareszcie mamy stronę
internetową biblioteki szkolnej! Autorem i wykonawcą jest p.Justyna Sadowska.
Można tu znaleźć wszystkie
informacje dotyczące naszej
biblioteki: godziny otwarcia, regulaminy, zestawienie
czytelnictwa dla poszczególnych klas oraz bieżące informacje. Jest też linkownia dla
nauczycieli i uczniów. Strona ta jest ciągle aktualizowana. Jesteśmy z niej dumni,
ponieważ jest to pierwsza
strona biblioteki szkolnej w
naszej gminie!!!Zapraszamy
www.zspwierzchowiny_biblioteka.republika.pl
15 marca odbyła się kolejna edycja „Kangura Matematycznego”.
Wzięło
udział 21 uczniów. Najlepszy wynik w swojej kategorii – bardzo dobry uzyskał
Tymon Cichowlas z klasy I
(opiekun p. Anna Maj-Imiołek). Natomiast w kategorii
„BENIAMIN” wyróżnienie
otrzymała Marta Gizicka
uczennica klasy VI (opiekun p. Justyna Sadowska).
Uczniowie ci otrzymają nagrody i dyplomy.
W naszej szkole PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
uczniowie klas 0-3 powitali
obejrzeniem przedstawienia pt.„O ODWILŻY, O
KICHANIU I O WIOSNY
POWITANIU’’ przygotowanego przez uczniów klasy pierwszej. Dzieci wzięły
udział w konkursie plastycznym pt. „Pani Wiosna”- ich
zadaniem było przedstawienie WIOSNY. Najlepsze
prace zostały nagrodzone.
Uczniowie rozwiązywali zagadki związane z porą wiosenną.
28 marca odbyła się w
naszej szkole Wielka Loteria Wielkanocna. Fanty
potrzebne do jej przeprowadzenia zorganizowały opiekunki Samorządu Szkolnego: p. Justyna Sadowska i p.
Anna Wasiak. W przeprowadzeniu loterii pomogły
uczennice klasy VI. Akcja
ta cieszyła się dużym powo-

Uczniowie w przedstawieniu „Cleopatra’s necklase”

dzeniem, szczególnie wśród
uczniów PSP. Zebrano 168
zł. Pieniądze będą przeznaczone na zorganizowanie
poczęstunku dla uczniów z
okazji Dnia Dziecka.
Jak co roku w naszej szkole
została przygotowana krótka
inscenizacja przybliżająca
nam mękę Pana Jezusa. W
postacie świętych wcielili
się uczniowie klasy VI, zaś
osobą czuwającą nam prawidłowym przebiegiem była
p. Halina Krupa. Na uroczystość tę przybyli: Wójt
Gminy Jedlińsk – Wojciech
Walczak,
Przewodniczący Rady Gminy – Henryk
Krzak, sołtys wsi Czarny
Ług – Czesław Piwowarczyk
i emerytowani pracownicy
szkoły. Następnie dyrektor
szkoły zaprosił przybyłych
na „wielkanocne jajeczko”.
Dnia 2 kwietnia uczennica klasy II Klaudia Skowron
otrzymała zaszczytne wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Karta
Wielkanocna”.
Pod koniec kwietnia 2007
roku w naszej szkole odbyło
się przedstawienie w języku
angielskim „Cleopatra’s necklase”, zorganizowane przez
p. Annę Wasiak. W roli aktorów wystąpili uczniowie
klasy III PG. Po przedstawieniu odbyły się konkursy
na które nagrody ufundował
Selgros .
26 kwietnia w naszej szkole odbyło się ,,Spotkanie z
utworami Jana Brzechwy”
przygotowane przez klasę

III pod kierunkiem p. Agaty
Koperskiej.
Uczniowie przybliżyli sylwetkę pisarza i zaprezentowali jego najpopularniejsze
utwory. Inscenizacje były
prezentowane dla najmłodszych odbiorców naszej
szkoły (kl.0-III). Mamy nadzieję, że przybliżenie tematyki utworów Brzechwy
zachęci dzieci do czytania pozostałych utworów
poety.
23 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs ortograﬁczny dla klas I-III. Poziom
był zróżnicowany, w zależności od wieku. Z każdej klasy udział brało 5 uczniów.
Zwycięzcami zostali:
klasa I – Tymon Cichowlas
klasa II - Patrycja Cielniak
klasa III - Izabela Trześniowska.Zwycięzcy i wyróżnieni
otrzymali nagrody.

Z okazji Dnia Matki i Ojca
uczniowie klas 0 – III pod
okiem wychowawców przygotowali uroczystą akademię dla swoich rodziców.
Uczniowie zaprezentowali
montaż słowno-muzyczny.
Następnie wręczyli swoim
rodzicom własnoręcznie wykonane upominki i zaprosili
na słodki poczęstunek.
Pani Justyna Sadowska
zorganizowała konkurs na
zagospodarowanie terenu
szkolnego. Celem konkursu
było zebranie najciekawszych projektów. Wygrała
praca Ilony Dąbrowskiej,
uczennicy klasy VI.
22 maja 2007 roku odbył
się II etap Gminnego Konkursu Matematycznego o
treściach ekologicznych. Z
naszej szkoły wzięło w nim
udział dwoje uczniów klasy
VI: Marta Gizicka i Paweł
Górski (opiekun p. Justyna
Sadowska). Marta otrzymała
wyróżnienie.
23 maja wychowawczynie klas 0-III zorganizowały
dla swoich podopiecznych
wycieczkę do Warszawy.
Uczniowie odwiedzili ZOO,
zwiedzili Łazienki Królewskie, Stare Miasto, Zamek
Królewski oraz lotnisko. Wycieczka bardzo się wszystkim
podobała. Uczniowie wrócili
do domu pełni wrażeń.
Małgorzata Zegarek
Justyna Sadowska
Anna Wasiak

Uczniowie klas 0-III na wycieczce w Warszawie
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Rowerem 250 m pod ziemią

Uczniowie gimnazjum z Jedlińska wśród
najlepszych drużyn
w Polsce

Przed startem

XXX Ogólnopolski Turniej o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego zakończony. W ﬁnałowych zawodach
wystąpił zespół Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku, który zajął w końcowej
klasyﬁkacji jedenaste miejsce. Tegoroczna impreza
organizowana była już po
raz trzydziesty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polski Związek Motorowy i Komendę Główną
Policji. Turniej ma na celu
propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego zachowania się
na drogach, w tym znajomości reguł udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenie
techniki jazdy rowerem,
promowanie turystyki rowerowej i zachęcanie do
aktywnego wypoczynku.
Szkoły są reprezentowane
przez trzyosobowe zespoły, które rywalizują miedzy
sobą,osobno w kategorii

K.Kapusta w „łezce”
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podstawówek i gimnazjów. imprezy, rozwiązywanie
Drogę do ﬁnału poprze- testów oraz rowerowy
dziły wieloetapowe elimi- tor przeszkód przepronacje. Na szczeblu powia- wadzono w zabytkowej
towym gimnazjaliści z kopalini soli w Bochni,
Jedlińska łatwo uporali w komorze „Ważyn” ,
się z rywalami. W zma- 250 m pod powierzchnią
ganiach
rejonowych ziemi. Finaliści spędzilli
(teren dawnego woje- pod ziemią ponad 6 gowództwa radomskiego) dzin, bowiem oprócz zabyło już trudniej. Py- dań turniejowych mieli
tania testowe z zakresu możliwość zwiedzenia
resuscytacji krążenio- kopalni. Występy zespowo-oddechowej spra- łów artystycznych, pokaz
wiły problem wszyst- samochodów i motocykim uczestnikom, z wy- kli z tuningiem, popisy
jątkiem zespołu z Wil- kartingowców, ewolucje
kowa. Także w jeździe cyklotrialowców to niepo miasteczku ruchu spodzianki, które przydrogowego ekipa z Je- gotowano w Łapanowie
dlińska popełniła kilka - rodzinnej miejscowo- Na równoważni E. Trojanowska
błędów. O końcowym ści Janusza Kuliga - traniejszym punktem zespołu
rezultacie zdecydowała gicznie zmarłego polskiego okazał się Mateusz Krupa,
jazda na sprwnościo- automobilisty, rajdowego który indywidualnie zajął
wym torze przeszkód, w mistrza Europy i wielokrot- piętnastą pozycję. Katarzyktórej
Jedlińsk
nego mistrza na, Emilia i Mateusz starokazał się bezPolski.
Jego towali w po raz trzeci. W
imię nadano 2005r. zajęli drugie miejsce
konkurencyjny,
miejscowemu w powiecie radomskim, w
zapewniając sobie
g i m n a z j u m , 2006 r. weszli do eliminacji
pierwsze miejsce
i awans do etapu
w którym jest wojewódzkich, plasując sie
wojewódzkiego.
bardzo cieka- na trzeciej pozycji. Awansuwa ekspozycja jąc do grona najlepszych 16
In d y w i du a l n i e
p o ś w i ę c o n a zespołów w kraju w bieżązwyciężyła Emilia
p a t r o n o w i cym roku drużyna z JedlińTrojanowska. Tyszkoły.
W ska kontynuuje turniejowe
dzień później, do
r y w a l i z a c j i sukcesy szkoły, która w lawalki o prymat
najlepszej szkot u r n i e j o w e j , tach 2001-2003 zajmowały na Mazowszu
w
piewszej ła odpowiednio pierwsze,
stanęło 12 zespok o n k u r e n c j i drugie i dziewiąte miejsce
łów. Rywalizacja
- rozwiązywa- w Polsce. Kto podtrzyma
była bardzo wynia testów z tę passę? Szansę ma każdy
zakresu prze- uczeń, który chce rozwijać
równana, ale w
każdej z trzech
pisów ruchu umiejętności techniczne w
konkurencji na- Slalom z ogranicze- drogowego - jeździe na rowerze oraz posza drużyna była niem tylko pozornie Jedlińsk spisał znawać szczegółowo zasaodrobinę lepsza wydaje się łatwy - się znakomi- dy ruchu drogowego.
od pozostałych. M.Krupa
cie. Druga loW pokonanym
kata rokowała
Kaka
polu
pozostaspore nadzieje
ły m.in. ekipy z Gralewa i na dobry wynik w całym
Otwocka, które wygrywa- turnieju. Niestety, szanły na Mazowszu w okresie sa została pogrzebana
ostatnich trzech lat. Tym na torze przeszkód, w
razem indywidualnie którym cały zespół pojenajlepszą zawodniczką chał poniżej możliwości.
okazała się Katarzy- Brak doświadczenia w
na Kapusta, która jako imprezach tej rangi, duża
jedyna pokonała bez- trema oraz bardzo śliska,
błędnie tor przeszkód. drewniana nawierzchnia
Druga E.Trojanowska. wpłynęły na liczne błędy
Pokonując ponad trzy- (w tym jeden szczególnie
dziestu rywali dziew- pechowy), które po podczęta udowodniły, że liczeniu zepchnęły druwcale nie muszą jeździć żynę na jedenastą lokatę.
gorzej na rowerze od Pewnym usprawiedliwiechłopaków. W nagrodę niem słabszej jazdy był
awans do ﬁnału ogólno- brak treningu na śliskiej
polskiego, który odbył podłodze. Rozgrywana
się w Bochni i Łapano- w drugim dniu jazda po
wie (woj. małopolskie). miasteczku ruchu dro- Na najwyższym stopniu podium.
Organizatorzy zadbali gowego w Łapanowie nie
o zapewnienie szeregu spowodowała istotnych
PS Zdjęcia pochodzą
atrakcji uczestnikom ﬁ- zmian w klasyﬁkacji. W ﬁ- z eliminacji rejonowych
nału. Uroczyste otwarcie nałowej rozgrywce najmoc-

„Majówka” w Gminnym Ośrodku Kultury

MAJ należy do jednych
z piękniejszych i najbardziej oczekiwanych miesięcy w roku. Przyroda
wówczas jest wyjątkowo
piękna, a dni są coraz
dłuższe i cieplejsze. Miłośnicy ruchu na świeżym powietrzu, mogą
wykorzystywać
wolne
dni na piesze i rowerowe wycieczki, aby poznać lepiej swoje okolice.
Wystarczy parę godzin,
aby odkryć na nowo lub
poznać nieznane uroki
pobliskich lasów, łąk, zagajników i wiosek. Mówiąc krótko-rozpoczyna
się czas: pikników, majówek, biesiad i spotkań
towarzyskich.
W związku z tym 02.05
br. odbyła się,, MAJÓWKA”.Została ona zorganizowana przez GOK oraz
Świetlicę Środowiskową
w Jedlance. Był to rajd
pieszy, w którym wzięły
udział dzieci i młodzież

z pobliskich miejscowości. Pogoda na wędrówkę
była wprost wymarzona.
Niebo było bezchmurne, przyświecało słońce i
wiał lekki wiaterek. Trasa
wiodła przez malownicze zakątki naszej Gminy. Mogliśmy podziwiać
piękno otaczającej nas
przyrody, poczuć ciepło
promieni słonecznych,
usłyszeć szum wiatru,
traw i drzew. Inaczej niż
przez szyby samochodu
czy autobusu.
Po pokonaniu połowy trasy w miejscowości Moczydło na przepięknej polanie w lesie
mieliśmy pierwszy odpoczynek. Miejsce, które wybraliśmy nie było
przypadkowe, długo go
szukaliśmy i w pełni oddawało piękno majowej
przyrody. Uważni obserwatorzy mogli usłyszeć
tam różne gatunki ptaków: bogatkę, kukułkę,

wilgę, szpaka, dzięcioła,
a także bociana, który
nierozerwalnie wiąże się
z polskim pejzażem. Dla
większości z nich rozpoczął się właśnie okres
lęgowy. Nie są to jedyni
mieszkańcy naszych lasów i zagajników. Aby
zaobserwować innych
jego gospodarzy musimy
wykazać się bardzo dużą
cierpliwością , a co ważniejsze żyłką przyrodniczą. Las, prócz tego to
zawsze doskonałe miejsce na różnego rodzaju
gry i zabawy. Przygotowaliśmy dla uczestników
quiz o zabarwieniu przyrodniczym połączony z
kalamburami. Najwięcej jednak pozytywnych
emocji wzbudziła zabawa w podchody.
Ok. godziny 16.30
udaliśmy się w drogę
powrotną na stadion
GOSiR-u, gdzie czekało
na nas ognisko. Każdy

z uczestników otrzymał zestaw niezbędny
do pikniku: kij, kiełbaskę, chleb, orzeźwiające
napoje, i rozpoczęliśmy
biesiadowanie. Zapewniam, że po takim wysiłku nic lepiej nie smakuje jak własnoręcznie
upieczona kiełbaska. Dla
wytrwałych zostały przewidziane gry i zabawy na
stadionie.
Wszyscy
uczestnicy
rajdu, nie tylko znakomicie wytrzymali trudy ponad 15 km wędrówki, ale
także narzucone tempo,
którego nie powstydziłby
się nawet doświadczony piechur. Szczególne
gratulacje należą się najmłodszym uczestnikom
rajdu, którzy zasłużyli na
miano ,,Wytrwałych piechurów”.
Gratulujemy!.
Agnieszka Gryzek

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
Jeśli jesteś zainteresowany umieszczeniem swojej reklamy w naszym kwartalniku prosimy o kontakt:
- osobisty: Urząd Gminy
- telefoniczny: (0-48) 32-13-021
- e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl
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::

FESTYN RODZINNY

3 czerwca br. na stadionie
GOSiR- u odbył się kolejny raz
Festyn Rodzinny.
I udało się. Pogoda w tym roku
nareszcie nam dopisała. Można
powiedzieć: „Do czterech razy
sztuka”. Festyn zgromadziłwielu mieszkańców gminy, którzy
przybyli z całymi rodzinami.
Tuż po inauguracji festynu
przez władze gminy rozpoczęły
się występy dzieci i młodzieży
ze szkół z terenu gminy. Część
artystyczną festynu rozpoczął
tradycyjnie występ orkiestry
OSP Jedlińsk. Następnie swoje programy prezentowały poszczególne placówki oświatowe.
Wokół sceny można było skorzystać z dodatkowych atrakcji, przygotowanych przez: PSP
w Starych Zawadach - loteria
fantowa, kiermasz taniej książki prowadzony przez Bibliotekę
Publiczną oraz obejrzeć wysta-
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wę prac podopiecznych DPS w
Jedlance. Wystąpili oni również
z krótkim programem artystycznym. Wszystkie atrakcje
cieszyły się wielkim powodzeniem. Magnesem, który przyciągnął setki osób na festyn był
występ zespołu Bayer Full. Rozbawili i roztańczyli publiczność,
wykazując się niesamowitym
poczuciem humoru i umiejętnościami scenicznymi. Zaśpiewali z taką mocą swoje największe przeboje, że nogi same
rwały się do tańca. Ich występ
był bardzo energetyczny i pociągnął wszystkich do doskonałej zabawy.
Organizatorem festynu był
Wójt Gminy Jedlińsk, Gminny
Ośrodek Kultury oraz Gminna
Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Agnieszka Gryzek

::

:

FESTYN RODZINNY

::
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Z kart historii...

Pomoc dla Jedlińska w 1890 r.

„Pomoc dla Jedlińska”
– tak w sierpniu 1890 roku
„Gazeta Radomska” zatytułowała obszerny artykuł
poświęcony spontanicznej
pomocy dla mieszkańców
miasteczka po wielkim pożarze - Czytamy: „Z pierwszą pomocą dla nieszczęśliwych pogorzelców pospieszył Radom o czem już
pisaliśmy w dodatku poniedziałkowym .Białobrzegi i
Przybyszew przysłały pogorzelcom w poniedziałek i we
wtorek zapas chleba. Pani
Strojanowska z Bartodziej
zboże. Pan Trzciński właściciel Jedlanki – nadesłał dwa
transporty chleba. Z Przytyka dowieziono żywność,
okoliczni ziemianie i włościanie pospieszyli również
z pomocą. Z Radomia złożyli dla pogorzelców”- kilkudziesięciu mieszkańców
zebrało102 ruble. „Z sumy
tej zakupiono: we wtorek,
środę, czwartek i Piątek 170
bochenków chleba po kop.
10, rs. 17, 40 bochenków po
kop.13….rs. 5.20, bułki za
rs. 12.50, 56 funtów cukru
za rs. 8, 10, 6¼ herbaty za
rs. 8.40, worek kaszy za rs.
5.00, 30 funtów słoniny za
rs. 5.20, soli za rs. 2, cytryny (dla chorych) za kop. 20.
Razem rs. 63.65. Pozostało

rs. 38.70.”
Korespondent wymienia wielu oﬁarodawców z
Radomia. „W naturze złożyli pp. Ryll 8 bochenków
chleba i 9 sztuk garderoby,
Goldhaar 10 bochenków
chleba, Birnbaum inkasent
p. Goldhaara 6 boch. chleba, Chodnikiewicz 30 łokci
perkalu, B. Woźnicki 30 bochenków chleba, Bezimiennie 6 sztuk garderoby, skład
wędlin p. Łukomskiego 30
funtów słoniny.”
Mieszkańcy
Radomia
składali swoje dary w redakcji „Gazety Radomskiej”. „Przedmioty te i produkty redakcya odwiozła do
Jedlińska i złożyła na ręce
p. Radlińskiego, wójta gminy z prośbą o rozdzielenie
pogorzelcom. Oprócz oﬁar
powyższych - żywność w
naturze i odzienie zawieźli: pp. Żukow zarządzający
więzieniem radomskim. Turzański, naczelnik zarządu
pocztowo – telegraﬁcznego
w Radomiu, Szałowski, Skibiński, Zatorski, Suchański,
Godecki. Pożądaną jest: kasza, chleb, mąka, słonina,
herbata, cukier oraz garderoba i bielizna dla pogorzelców.”
Dziennikarz zwrócił uwagę na duże zaangażowanie

rzyńca, św. Jana
Nepomucena, św.
Floriana.
Z życia św. Wawrzyńca
znanych jest bardzo mało faktów. Prawdopodobnie pochodził z Hiszpanii.
Tradycja mówi o jego męczeńskiej śmierci w Rzymie na via Tiburtina, na
rozżarzonej do czerwoności kracie (ruszcie), która
w ikonograﬁi stanowi jego
atrybut. Przed śmiercią od
Wawrzyńca, którzy zarządzał dobrami materialnymi, zażądano wydania
skarbów kościoła. Tradycja
przekazuje, że Wawrzyniec
zgromadził cała biedotę

Św. Wawrzyniec

Figura św. Wawrzyńca
umieszczona jest w parku przed Kościołem (fot.
strona tytułowa)
Biskup Stanisław Andrzej Załuski, dziedzic
dóbr Jedlińskich, podczas
restaurowania kościoła w
Jedlińsku, chcąc przyozdobić miasto w 1752r. kazał
wyrobić z kamienia statuły świętych i umieścić je w
stosownych miejscach, aby
mieszkańcy przypominali
sobie ich życie i naśladowali takowe.
Biskup Załuski ufundował 3 ﬁgury: św. Waw-
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miejscowego wójta w tym
nieszczęściu. Na jego pracę na rzecz mieszkańców.
„Pan Radliński, wójt Jedlińska, pomimo że dotknęło go
nieszczęście, że padł oﬁarą
ognia, jak prawdziwy ojciec
gminy jest jej aniołem opiekuńczym. Z zaparciem siebie
samego, braciom niedoli i
współobywatelom rozdziela
od świtu do nocy nadsyłane
oﬁary, rozdziela według sumienia i potrzeby. Stokrotne
mu dzięki, że dotknięty tak
strasznem wypadkiem nie
upada na duchu ale owszem
braci swej nie skąpi rady i
budzi w niej nadzieję w lepszą przyszłości.”
„Gazeta Radomska” –
składa pewne propozycje,
niezbędne w pierwszych
dniach, dające dach nad
głową, pozwalające na organizowanie codziennego
życia. „Nade wszystko dążyć zdaniem naszem należy:
1) Ażeby zbudować barak
dostatecznie zabezpieczony
od zimna i zmian atmosferycznych, któryby należało
oddać jako schronisko dla
tych z pogorzelców, którzy z
braku środków dłuższy czas
pozbawieni będą dachu.”
2). „ Należy zorganizować
kuchnię celem przyrządzania i wydawania pogorzelcom ciepłego pożywienia,

bez którego zwłaszcza w
porze chłodnej narażeni być
mogą na choroby.”
3) „ Należy zbudować
piec do wypieków pieczywa
na miejscu. Jest to okoliczność ważna, bo przy dowozie maki z oﬁar publicznych
zaoszczędzi się sporą kwotę,
która potrzebną będzie dla
starców i chorych. Barak,
kuchnia i piec, to trzy rzeczy
najważniejsze, zabezpieczą
bowiem
nieszczęśliwych
do czasu odbudowania się
miasteczka.”
Dziennikarz
podkreśla, że aby osiągnąć te cele
należy gromadzić środki ﬁnansowe. Apeluje do
mieszkańców Radomia o
większą pomoc. „ Ażeby
pozyskać te trzy najgłówniejsze rzeczy, potrzeba
środków – potrzeba oﬁar
bez których nic zdziałać nie
można. W oﬁarność tę Radomian, którzy zawsze składają dowody miłosierdzia
wierzymy gorąco. Należy
więc i Radomiowi zakrzątnąć się, ażeby możliwie
najwięcej i w najkrótszym
czasie przysporzyć środków
nieszczęśliwym mieszkańcom Jedlińska.”

Rzymu oświadczając prześladowcom: „Oto są skarby Kościoła!”. Niezwykłe
okoliczności męczeńskiej
śmierci sprawiły, iż jego
kult szybko się rozwijał i
już u schyłku starożytności
Wawrzyniec był jednym z
najpopularniejszych świętych.
Św. Wawrzyniec jest
czczony jako patron ubogich, piekarzy, kucharzy,
bibliotekarzy. Uważało się,
że chroni od pożarów i pomaga w chorobach reumatycznych. Według legendy
miał schodzić co piątek do
czyśćca, by wybawić choćby jedną duszę. Jego świę-

to przypada na dzień 10
sierpnia.
Dziś jest nieco zapomniany świętym, chociaż w
dawnych czasach jego postać była bardzo czczona.
Odnowienie ﬁgury w tym
roku może przyczyni się
do przypomnienia i ożywienia wśród mieszkańców
kultu św. Wawrzyńca.

dr Stefan Rosiński

Jubileusz 90-lecia OSP oraz 80-lecia orkiestry dętej w Jedlińsku
Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku będzie obchodziła w miesiącu lipcu
90-lecie swojego powstania
oraz 80-lecie powstania
okiestry dętej.
A zaczęło się to tak.
Powstanie OSP datuje się
na dzień 17 lutego 1917 r.
Założycielami byli członkowie zarządu. Prezesem
został Bolesław Janowski z
Bartodziej, wiceprezesem
– Jan Przybyłowski, naczelnikiem – Władysław Borek,
wicenaczelnikiem – Adam
Szpotowicz. W tamtych latach jednostka liczyła 110
strażaków.
Wyposażenie
jednostki stanowiły 2 sikawki, (1 starego systemu
- skrzyniowa), 2 beczki
dębowe, dwukołowe, wóz
rekwizytorny, 2 drabinki,
6 osęków, 2 tłumice, 2 kagańce, 4 linki ratunkowe, 20
toporków, 8 wiader.
Budynek remizy mieścił
się na rogatkach Jedlińska
w stronę Radomia. Działkę
pod remizę przekazał Ignacy Trzciński – dziedzic dóbr
w Jedlance.
W 1922 r. powołano zarząd i uchwalono statut.
W skład zarządu w 1922
r. wchodzili: prezes – Jan
Przybyłowski, gospodarz
Wacław Mroziewicz, skarbnik – Jan Skoczek, sekretarz – Stefan Ziembicki,
naczelnik – Franciszek Pudzianowski, wicenaczelnik
– Roman Mularski. Członkowie: Bronisław Strachura

Motopompa Silesia zakupiona w 1935 r.
i Józef Bieńkowski. Straż
liczyła 50 osób.
W 1927 r. straż obchodziła dziesięciolecie swojego
istnienia. W tymże roku z
inicjatywy miejscowego organisty powstała orkiestra.
Pierwszym kapelmistrzem
był Józef Ziębicki- wyżej
wzmiankowany organista.
Orkiestra liczyła 14 osób.
Pierwszy skład orkiestry:
Ziembicki Józef – kapelmistrz, Ziembicki Zygmunt
– ternor I, Przybyłowski
Jan- kornet II, Przybyłow-

ski Józef - kornet I, Przybyłowski Stefan – alt II,
Gołębiowski Jan – bas, Gołębiowski Wincenty – baryton, Mularski Jan- tenor II,
Mularski Stefan – kornet I,
Iwański Marceli-alt I, Gospodarczyk Józef- kornet I,
Ziembiciki Stefan- klarnet
I, Książek Ignacy - klarnet
II, Królikowski Michał- tenor I, Purzycki Józef- perkusja.
Zakup
instrumentów
muzycznych dla orkiestry
wspierało ﬁnansowo kółko

dramatyczne powstałe w
1914 r. prowadzone przez
pan Marian Zamela. Pozostałe środki pieniężne pozyskiwano z Cechu Rzemiosł
Różnych.
Pierwszy samochód marki mercedes został zakupiony w 1943 r. ze składek
społeczeństwa. Po wojnie
kapelmistrzem
orkiestry
został Michał Jurkowski,
a prezesem straży – Tadeusz
Wrona.
Obecnie orkiestra liczy
26 członków i 11 adeptów.
Kapelmistrzem jest Andrzej
Rajkowski. Straż obecnie posiada 3 samochody:
2 średnie i 1 operacyjny.
Straż liczy 96 członków, a
w skład obecnego zarządu
wchodzą: Jerzy Przybyłowski- prezes, Mularski Bogdan – wiceprezes, Janusz
Mazan – naczelnik, Langierowicz Andrzej – skarbnik,
Śliwowski Janusz – gospodarz, Langierowicz Radosław – sekretarz, Rajkowski
Andrzej – członek zarządu,
Król Zdzisław – członek
Zarządu, Szpotowicz Genowefa – członek. Kronikarzem jednostki jest Janusz
Kaczmarek.
Opracował:
Zarząd OSP przy współpracy z Januszem Kaczmarkiem. Ciąg dalszy historii
OSP i orkiestry w następnym numerze...

Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych- Jednostka z Jedlińska
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97 lat w służbie społeczności lokalnej

Bank Spółdzielczy w Jedlińsku funkcjonuje nieprzerwanie od 97 lat. Jego
początki sięgają 6 września
1911 roku. W tym dniu
rozpoczęło
działalność
Towarzystwo Oszczędnościowo-Kredytowe w Jedlińsku. Jego założycielami
byli mieszkańcy Jedlińska,
proboszcz miejscowej paraﬁi, właściciele okolicznych
majątków ziemskich. W
pierwszym roku działalności Towarzystwo zrzeszało
44 członków.
W okresie międzywojennym planowano budowę
siedziby banku. Jednak inﬂacja, kryzys gospodarczy,
a w końcu wybuch drugiej
wojny światowej przekreśliły marzenia spółdzielców.
Ostatecznie do nowej, własnej siedziby bank wprowadził się w 1990 roku.
Późniejsze lata to gruntowna modernizacja budynku, budowa obszernego
parkingu, zmiana wystroju
pomieszczeń administracyjnych i sali operacyjnej.
W celu sprawniejszej obsługi klientów spoza gminy Jedlińsk, kilka lat temu
utworzona została ﬁlia w
Radomiu. Bank zajmuje się
obsługą podmiotów gospodarczych i osób ﬁzycznych
prowadzących działalność
na terenie 11 powiatów województwa mazowieckiego i
świętokrzyskiego.
Dużo uwagi poświęcamy miejscowym rolnikom,
starając się im pomóc w
modernizacji gospodarstw
rolnych. Bogata oferta kredytowa dla rolników cieszy
się bardzo dużym zainteresowaniem z ich strony. Obsługujemy również
znaczną liczbę podmiotów
gospodarczych należących
do grupy małych i średnich
przedsiębiorstw. Przygotowana jest dla nich specjalna oferta produktowa, ich
obsługą kredytową zajmuje
się wydzielone stanowisko.
Podmioty gospodarcze mogą korzystać z wrzutni nocnej.
Bank stara się sprostać silnej konkurencji na bankowym rynku poprzez dostarczanie klientom najwyższej
jakości usług ﬁnansowych.
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Podstawą strategii banku
jest odpowiednia polityka
kadrowa ukierunkowana
na zapewnienie odpowiedniego poziomu usług odpowiadającego standardom
nowoczesnej bankowości i
wysoką efektywność zatrudnienia. Zadania postawione
przed bankiem realizuje
15 pracowników, z których
większość legitymuje się
wyższym wykształceniem.
W celu zwiększenia wygody i bezpieczeństwa naszych
klientów, którzy powierzyli
nam swoje środki ﬁnansowe, systematycznie staramy
się rozszerzać i modyﬁkować ofertę produktowa. Byliśmy jednym z pierwszych
banków, który usprawnił
system usługi przekazu
środków pieniężnych w
systemie rozliczeń międzybankowych. Przekaz ten
odbywał się w naszym banku nie tylko za pomocą polecenia przelewu w formie
papierowej , ale także drogą
elektroniczną, w tzw. czasie
rzeczywistym w systemie
ELIKSIR. Zdecydowanie
przyspieszało to przepływ
pieniędzy do kontrahentów
- klientów banku.
Dziś posiadamy nowoczesne kanały dystrybucji
umożliwiających łatwy i
szybki dostęp do rachunku
bankowego, takie jak: 24 h
home banking czy międzynarodowe karty płatnicze:
Visa Electron, Visa Business. Klienci mogą korzystać z bankomatu czynnego
24 h umiejscowionego w
siedzibie banku w Jedlińsku.

W bieżącym roku Bank
uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na
prowadzenie działalności
dewizowej.
Bank doskonale przystosował się do nowych
reguł gry rynkowej, co w
powiązaniu z zaangażowaniem kadry pracowniczej,
modernizacją i rozszerzeniem bazy materialnej oraz
zaoferowaniem klientom
nowoczesnych produktów
bankowych wraz z doradztwem unijnym przyniosło
bardzo dobre wyniki ﬁnansowe i wzmocnienie jego
potencjału ekonomicznego.
Szczególnie
dynamiczny
rozwój banku nastąpił w
ciągu ostatnich pięciu lat. W
tym okresie fundusze własne wzrosły o 250 %, wartość udzielonych kredytów
o 360 %, suma bilansowa o
285 %. Wskaźniki efektywnościowe i bezpieczeństwa
działania banku kształtują
się na poziomie znacznie
wyższym niż w innych porównywalnych bankach.
Poprawiająca się z roku na rok kondycja banku
ma bezpośredni wpływ na
postrzeganie banku jako
wiarygodnej instytucji ﬁnansowej. Dodając do tego
zdecydowanie lepszą niż
większości banków komercyjnych i spółdzielczych
ofertę depozytową i kredytową uzyskujemy przewagę
na lokalnym rynku przejawiającą się systematycznym
wzrostem liczby klientów
i wydawanych kart płatniczych.
Osiągnięte wyniki ekono-

miczno-ﬁnansowe pozwoliły na zajęcie wysokich lokat
w różnego rodzaju rankingach i konkursach. I tak :
• w VII edycji rankingu
Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce organizowanym przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
za osiągnięte wyniki w 2005
roku Bank zajął I miejsce w
grupie banków o sumie bilansowej do 25 min zł,
• w I krajowym konkursie „Gepardy Biznesu „AD
2006 w kategorii najdynamiczniejszy bank spółdzielczy zajęliśmy 5 miejsce,
• w rankingu gazety „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” zajęliśmy w 2006 roku
6 miejsce,
• w rankingu zrzeszenia
Mazowieckiego Banku Regionalnego pod względem
rentowności zajęliśmy 6
miejsce , a pod względem
wyniku ﬁnansowego brutto
na 1 zatrudnionego zajęliśmy 7 miejsce .
Pozycja naszego banku na
rynku lokalnym jest dość
mocna. Cieszy się dobrą
opinią i zaufaniem środowiska. Jest to nagroda za
solidną pracę i wysiłek włożony przez kilka pokoleń
pracowników oraz działaczy w stworzeniu banku
bezpiecznego i przyjaznego
klientom.
W organach banku zasiadają: w Radzie Nadzorczej: Genowefa Szpotowicz
- Przewodnicząca, Tadeusz
Świniarski - Wiceprzewodniczący, Anna Malinowska
- Sekretarz, Janina Dobosz członek, Tadeusz Malinowski - członek. W Zarządzie:
Krzysztof Sadurski - Prezes
zarządu, Witold Piwoński Wiceprezes, Jolanta Głuchczłonek zarządu.
Podsumowując 97 letni okres funkcjonowania
Banku można jednoznacznie stwierdzić, że bank ten
wrósł w miejscowe życie
gospodarcze, stając się instytucją postrzeganą jako
autentyczny składnik tożsamości lokalnego środowiska.
dr Krzysztof Sadurski

Z prac Rady Gminy

Sesje Rady Gminy Jedlińsk zwołane zostały
przez Przewodniczącego
Rady w dniach:
-29 marca,
-26 kwietnia,
-28 maja.
Podjęte zostały uchwały w
sprawie :
29 marca br. :
Nr VII/11/07 składu osobowego stałych Komisji
Rady Gminy Jedlińsk ,
Nr VII/12/07 diety dla sołtysów,
Nr VII/13/07 powołania
Rady Społecznej SPZOZ w
Jedlińsku,
Nr VII/14/07 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla sołectwa Klwatka Szlachecka
z terenu gminy Jedlińsk ,
Nr VII/15/07 wezwania
Skarbnika Gminy do złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach
bezpieczeństwa państwa
lub współpracy z nimi ,
Nr VII/16/07 wezwania Sekretarza Gminy do
złożenia oświadczenia o
pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa , lub
współpracy z nimi ,
Nr VII/17/07 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.
26 kwietnia br. :
Nr VIII/18/07 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2006 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
Nr VIII/19/07 zmiany
uchwały Nr VII/14/2007 z
dnia 29 marca 2007 r. Rady Gminy Jedlińsk ,
Nr VIII/20/07 odwołania
Skarbnika Gminy ,
Nr VIII/21/07 powołania
Skarbnika Gminy ,
Nr VIII/22/07 stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
sołectwa Jedlanka gmina
Jedlińsk , obejmującego
południową część działki
ewidencyjnej Nr 426/24 z
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jelińsk
oraz w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, jakie należą do zadań
własnych gminy oraz zasad ich finansowania przewidzianych w wyżej opisanym planie miejscowym,

Nr VIII/23/07 uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Jedlanka w gminie Jedlińsk ,
VIII/24/07 udostępnienia
obiektu boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli mieszkańcom gminy Jedlińsk ,
Nr VIII/25/07 wydzierżawienia nieruchomości
komunalnych Gminy Jedlińsk na okres powyżej
trzech lat,
Nr VIII/26/07 udzielenia
bonifikaty od opłat Do Zarządu nieruchomością komunalną Gminy Jedlińsk ,
Nr VIII/27/07 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy Jedlińsk na 2007 r. ,
Nr VIII/28/07 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy Jedlińsk na 2007 r.
Zgodnie z terminem
określonym w art. 199
ustawy o finansach publicznych do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w
Warszawie, Zespół w Radomiu wpłynęło Zarządzenie Wójta Gminy Jedlińsk Nr 28/18/07 z dnia
19 marca br. w sprawie
przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2006 r. Radzie
Gminy i RIO. Uchwalony przez Radę budżet po
uwzględnieniu zmian w
ciągu roku przewidywał
realizację dochodów w
wysokości 27.012.992 zł
(1.11% poniżej kwoty dochodów zaplanowanych
na 2005 r. Dochody zrealizowano w wysokości
27.123.407,57 zł (100,41%
planu) , co oznacza wzrost
do 2005 r. o 23,45%. Dochody własne stanowiły
ok. 22% dochodów gminy
ogółem , a ich wykonanie
kształtowało się na poziomie 105 % planowanych
wpływów.
Realizację wydatków po
uwzględnieniu zmian w
ciągu roku przewidywano
w wysokości:27.763.404,00
zł co stanowi 95,82% kwoty ujętej w uchwale budżetowej. Wydatki ogółem
zrealizowano w wysokości: 26.704.004,78 zł , tj.
96,18% planu oraz 135,50
% wydatków roku ubiegłego . kwotę dotacji na
zadania zlecone gminom
zaplanowano w wysokości
5.373.448 zł. Otrzymano
i wykorzystano dotacje w
wysokości 5.352.437,63 zł

i nie stwierdzono przekroczenia plany wydatków w
tym zakresie .
Skutki udzielonych przez
gminę ulg i zwolnień w
zakresie
podstawowych
dochodów podatkowych
w odniesieniu do 2005r.
zwiększyły się 2.82% i
udzielono ich na kwotę
115.661,90 zł, co stanowi
2,48 % uzyskanych podstawowych dochodów podatkowych. Kwota zaległości podatkowych zmalała
o 15,24% w porównaniu z
rokiem ubiegłym i stanowiła ok. 5.9% wykonanych
dochodów własnych. W
wyniku realizacji budżetu
za 2006 r. powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 419.402,79 zł. Komisja Rewizyjna Rady Gminy
podjęła uchwałę w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy
Jedlińsk za wykonanie budżetu gminy w 2006 r.
Na sesji w dniu 26 kwietnia br. było rozpatrzone
sprawozdanie
przedłożone przez wójta. Opinia
RIO oraz wniosek Komisji Rewizyjnej były pozytywne. Komisje Rady na
posiedzeniach przed sesją
absolutoryjną nie wniosły
uwag do przedstawionego
sprawozdania. Rada Gminy Jedlińsk w głosowaniu
jawnym w obecności 14
radnych –13 głosami za i
1 głosem przeciw podjęła
uchwałę w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z
wykonania budżetu gminy
za 2006 r. oraz udzielenia
absolutorium Wójtowi.
28 maja br.
Nr IX/29/07 udzielenia
pomocy finansowej dla
Samorządu Województwa
Mazowieckiego ,
Nr IX/30/07 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007 rok.,
Nr IX/31/07 udzielenia
pomocy finansowej dla
Starostwa Powiatowego w
Radomiu,
Nr IX/32/07 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007 r.,
Nr IX/33/07 górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych ,
Nr IX/34/07 rozpatrzenia

skargi ,
Nr IX/35/07 nadania Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jedlińsku ,
Nr IX/36/07 zamiaru likwidacji
samorządowej
instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Jedlińsku wraz ze
świetlicami w Jedlińsku ,
Lisowie i Ludwikowie,
Nr IX/37/07 utworzenia
i nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku ,
Nr IX/38/07 przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Jedlińsk dla obszaru zlokalizowanego w miejscowości
Klwaty w gminie Jedlińsk
obejmującego
działki:
57,58, 59,60,61,62,92,93,9
4,95,96,97,98,
Nr IX/39/07 przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych: 92,93,94,95,96,97,98
oraz 57,58,59,60,61,62 w
miejscowości Klwaty w
gminie Jedlińsk.
Wójt wydał zarządzenia w sprawach:
- powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
drogi gminnej Wielogóra
ul. Słoneczna,
- powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
drogi gminnej Wola Gutowska w miejscowości
Wola Gutowska,
- w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu gminy
Jedlińsk za 2006r.
- powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego
i referenta d.s świadczeń
rodzinnych w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku,
- zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego za 2006r. instytucji kultury,
- wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2007r.
- ustalenia ekwiwalentu
pieniężnego dla członków
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Jedlińsk,
▶
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- powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- powołania Komisji Przetargowej na termomodernizację budynku PSP w
Jedlińsku,
- powołania Komisji Przetargowej na termomodernizację budynku PSP w
Starych Zawadach,
- powołania Komisji Przetargowej na opracowanie
projektu
budowlanego
rozbudowy oczyszczalni
ścieków i budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlanka, Piaseczno,
Wola Gutowska,
- wprowadzenia zmian
do instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki)
rachunkowości, procedur
kontroli oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
- powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
drogi gminnej Wsola Piastów,
- utworzenia funduszu nagród w Urzędzie Gminy w
Jedlińsku,
- wprowadzenia zmian w
budżecie gminy Jedlińsk
na 2007r.,
- powołania Włodzimierza
Dłużewskiego na Pełnomocnika Ochrony Urzędu
Gminy w Jedlińsku,
- wprowadzenia zmian w
budżecie gminy Jedlińsk
na 2007r,
- podziału rezerwy ogólnej
na 2007r,
- regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Jedlińsku,
- powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w Jedlińsku
Według potrzeb pracują
stałe Komisje Rady Gminy realizując plany pracy
zaplanowane na bieżący
rok. Na posiedzeniach

analizowane były między
innymi materiały na sesję
i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r.
Komisja Statutowa pracuje
nad nowym Statutem Sołectwa. Wprowadzone będą poprawki aktualizujące
obecny Statut zgodnie z
obowiązują cym prawem.
Powołano składy osobowe
nowych Komisji .
W Komisji Rozwoju i
Promocji Gminy pracują
radni: Wieczorek Krzysztof-Przewodniczący, Dobosz Zbigniew, Gniadek
Jan, Langierowicz Radosław, Potrzebowski Piotr.
Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Spraw Socjalno-Bytowych: Religa
Zygmunt-Przewodniczący
Kozłoska Danuta, Malinowski Czesław, Michalski
Jan, Romanowski Zdzisław, Śpiewakowski Zygmunt.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu: Ofiara Ewa – Przewodnicząca,
Krzak Henryk, Malinowski Czesław, Jastrzembski
Wiesław,
Romanowski
Zdzisław,
Potrzebowski
Piotr .
Został poszerzony skład
Komisji Budżetu i Finansów o radnego Zygmunta
Religę.
Na emeryturę przeszła
Pani Irena Kocińska –pełniąca funkcję Skarbnika
Gminy.
Na stanowisko Skarbnika Gminy Jedlińsk została
powołana Pani Ilona Starzyńska. Z tej okazji nowopowołanej Pani Skarbnik
składamy serdeczne życzenia, samych sukcesów przy
wypełnianiu trudnych zawodowych obowiązków
oraz dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym.
Ewa Koper

Podziękowanie
Wójt i Rada Gminy Jedlińsku dziękują
Pani Skarbnik –Irenie Kocińskiej
za sumienną i efektywną pracę na rzecz
rozwoju i budowania samorządności
gminy Jedlińsk, oﬁarność, życzliwość,
zrozumienie i bardzo dobrą współpracę.
Życzymy Pani Irenie wszystkiego co najlepsze,
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności
i radości w życiu osobistym.
Henryk Krzak i Wojciech Walczak
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ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie informujemy, że z dniem
1 stycznia 2008 roku tracą ważność
stare „książeczkowe” dowody osobiste.

NIE CZEKAJMY NA OSTATNIĄ CHWILĘ !
Okres oczekiwania na dowód osobisty może
potrwać długie miesiące..

Uwaga rolniku
BADANIA GLEBY

Podstawą opłacalnej produkcji roślinnej oraz wysokiej jakości płodów rolnych
jest znajomość właściwości
agrochemicznych gleb i ich
żyzności do których zalicza
się odczyn / pH/ gleb oraz
ich zasobność w makro i
mikroelementy.
Informacje takie można
uzyskać badając glebę w wyspecjalizowanych stacjach
chemiczno – rolniczych.
Próbki najlepiej pobierać wczesną wiosną lub
po zbiorach roślin, przed
nawożeniem pod kolejną
uprawę. Przy badaniu zasobności w fosfor, potas,
magnez i mikroelementy tj.
bor, mangan, cynk, miedź i
żelazo próbki pobiera się w
cyklu 3 - 4 letnim.
Sposób pobierania próbek glebowych opracowany przez Okręgową Stację
Chemiczno- Rolniczą
w Kielcach
1.Sporządzić szkic sytuacyjny pól przeznaczonych do
badań
2. Na mapie tej zakreślić
zasięg uprawianych roślin,
oddzielnie okopowe, zboża,
rzepak, łąka, pastwiska itp.
3. Powierzchnia użytku
przypadająca na próbkę
ogólną przy wyrównanej
pod względem glebowym
powierzchni i zbliżonym
ukształtowaniu terenu nie
powinna przekraczać 4 ha
4. Próbki ogólne należy pobrać oddzielnie dla każdej
uprawy i z nich przygotować próbkę uśrednioną
około 0,5 kg.
5. Próbki glebowe pobiera
się z kilku miejsc, tak aby
pobrana próbka była reprezentatywna. Zalecana głę-

bokość pobierania próbek
wynosi: 0-20 cm dla gleb
ornych i 5 – 20 cm dla łąk
i pastwisk/ z miejsc pobierania próbek usunąć 5 cm
warstwę darni/
W uprawach sadowniczych próbkę pobiera się z
dwóch poziomów oddzielnie jako: warstwa A – na
głębokości 0 – 20 cm i warstwa B – na głębokości 21
– 40.
6. Próbki glebowe pobiera
się za pomocą laski glebowej, którą wbija się pionowo w glebę i po przekręceniu wyjmuje a następnie z
podłużnego rowka zeskrobuje całą zawartość do tekturowego pudełka. Próby
można pobierać również za
pomocą świdra i szpadla.
7. Próbek nie należy pobierać na obrzeżach pola / do 5
m/, w miejscach po stogach,
kopcach, rowach, kretowiskach i w zagłębieniach.

Koszt badań

• Odczyn/pH/ i zasobność
w makroelementy /P,,Mg/7,50 zł.
• Broszura „Zalecenia nawozowe”- 5,00 zł.
• Na zawartość mikroelementów / B, Cu, Fe, MN,
Zn/- 30,00 zł.
• Badanie gleb w uprawach
sadowniczych / warstwa A i
B/ - 15,00 zł.
• Badanie gleb, ziem i podłoży ogrodniczych / pełne/
- 30,00 zł.
Badania prowadzi:
1. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
ul.Wapiennikowa 21, 25 – 112
Kielce. Tel. fax. /041/ 361-01-51 lub 361-02-25
2. Labolatorium Chemiczno-Rolnicze w Radomiu, ul.
Chorzowska 16/18
tel. (0-48)365-69-54

Minimalne normy
utrzymania gruntów
rolnych w dobrej
kulturze

Producenci rolni, którzy
złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich
mają obowiązek utrzymania
gruntów zgodnie z normaL.p.

1

2

3

mi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
12 marca.2007.
Tabela przedstawia opis
czynności kontrolnych w
przypadku zadeklarowania
poszczególnych upraw.
Konsekwencje nieprzestrzegania niżej zamiesz-

Jeżeli do dopłat zadeklarowano:

czonych norm mogą być
dla rolników bardzo nieprzyjemne.
Nie wdając się w szczegóły, które stanowią wewnętrzne wytyczne dla
osób kontrolujących, rolnikom naruszającym normy
zostaną obniżone płatności
/ określone procentowo w

zależności od stopnia zaniechania stwierdzonego
przez kontrolujących/. Jeżeli nieprawidłowości będą
się powtarzały ARiMR po
trzech latach całkowicie
cofnie płatności dla danego
gospodarstwa.
Irena Walczak

Kontrola na miejscu polega na sprawdzeniu:

Uprawę roślin lub ugorowanie

1. Czy na danej działce rolnej prowadzona jest deklarowana uprawa i
czy zgadza się jej powierzchnia,
2. Czy działka nie jest zarośnięta wieloletnimi chwastami, młodymi
drzewami i krzewami /samosiewki/,
3. Czy co najmniej raz w roku, jednak nie później niż do 15 lipca,
przeprowadzono na danej działce koszenie okrywy roślinnej lub inne zabiegi agrotechniczne zapobiegające występowaniu chwastów,
4. Czy nie ma śladów wypalania
5. Grunty rolne nie powinny być porośnięte drzewami i krzewami.
Wyjątek stanowią drzewa:
• niepodlegające wycięciu zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
• drzewa niewpływające na prowadzoną na tych gruntach produkcję
roślinną a ich liczba nie przekracza 50 szt. na hektar
• drzewa mające znaczenie dla ochrony wód i gleb,/ punkt ten dotyczy również łąk i plantacji wieloletnich/
6. grunt orny nie powinien być ugorowany przez okres dłuższy niż 5
lat.

Łąki

1. Czy co najmniej raz w roku, jednak nie później niż do 31 lipca
przeprowadzono koszenie łąk i usunięto z nich skoszoną trawę
2. Czy nie ma widocznych śladów wypalania,
3. Jeżeli realizujecie Państwo przedsięwzięcia rolnośrodowiskowe –
konieczne jest przestrzeganie przepisów regulujących te płatności.

Pastwiska

1. Czy dokonywany jest wypas zwierząt w okresie wegetacyjnym lub
co najmniej raz w roku, jednak nie później niż do 31 lipca koszenie
traw i czy usunięto skoszoną trawę
2. Czy nie ma widocznych śladów wypalania
3. Czy przestrzegane są przepisy regulujące płatności rolnośrodwowiskowe /ważne dla wszystkich którzy o takie płatności wystąpili/

Radomskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych im. O. Pio – Hospicjum

Hospicjum zostało zarejestrowane w KRS w Warszawie w 2004 roku i jest organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie obecnie
ma siedzibę w Radomiu
przy ul. Kalińskiej 6/6 A.
Główną działalnością Towarzystwa jest prowadzenie
hospicjum domowego dla
dzieci z chorobami nowotworowymi, genetycznymi
i metabolicznymi,. Oprócz
podstawowej opieki medycznej prowadzona jest
rehabilitacja, terapia zajęciowa oraz porady psychologiczne dla dzieci i ich
rodzin. Ponadto dzieci w
zależności od schorzenia

uczestniczą w wielu imprezach i zabawach integracyjnych z udziałem młodzieży
z zaprzyjaźnionych szkół
radomskich oraz naszych
wolontariuszy.
Nasz zespół hospicyjny
składający się z lekarzy, pielęgniarek, psychologa, rehabilitanta, plastyka, pracownika socjalnego i duszpasterza pracuje na zasadach
wolontariatu i jest w każdej
chwili gotowy, by udzielać
odpowiedniej pomocy naszym podopiecznym, którzy są tylko częściowo chodzący, zaś większość dzieci
porusza się na wózkach
inwalidzkich lub jest leżąca

i opieka przy nich jest prowadzona za pomocą wizyt
domowych.
Towarzystwo na swoją
działalność zbiera fundusze
poprzez pisanie wniosków
do instytucji państwowych
i fundacji o doﬁnansowanie
programów terapeutycznych. Organizuje również
loterie fantowe i aukcje.
Od 2 lat mamy możliwość
korzystać także z odpisu 1%
od podatku na organizacje
pożytku publicznego, co
bardzo jest dla nas pomocne i wykorzystywane wyłącznie na doﬁnansowanie
przedsięwzięć dotyczących
opieki nad chorymi dzieć-

mi.
Dla chcących współpracować z nami i pomagać
dzieciom podajemy nasz
kontakt i konto Towarzystwa:
Radomskie Towarzystwo
Przyjaciół Chorych im. O.
Pio – Hospicjum
26-600 Radom, ul. Kalińska
6/6 A.
Tel. 048 383 07 88; tel. kom.
664086814.
E-mail: hospicjumpio@op.
pl
Konto: PKO BP S.A. IIK O/
Radom
Nr 92 1020 4317 0000 5302
0093 4331
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Wokół tradycji
Boże Ciało

Pamiątkę ustanowienia
Najświętszego Sakramentu
obchodzi Kościół właściwie
w Wielki Czwartek. Jednak
wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego
od XIII wieku w Kościele
Katolickim dziesięć dni po
uroczystości Zesłania Ducha Świętego obchodzona
jest liturgiczna uroczystość
ku czci Jezusa obecnego
wśród nas w Najświętszym
Sakramencie - Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, nazywana popularnie Bożym Ciałem.
Inspiracją do jej ustanowienia były między innymi
objawienia, jakie miała siostra z konwentu augustianek w miejscowości Mont
Cornillon, niedaleko miasta Liege - Julianna de Retine (1193-1258). Kiedy była
przeoryszą klasztoru, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których
Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci
Najświętszej Eucharystii.
Biskup Liege, Robert, po
naradzie ze swoją kapitułą
i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić
życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza
procesja eucharystyczna.
Wkrótce w 1263 r. miał
miejsce niezwykły cud. W
Bolsenie niedaleko Rzymu
podczas przełamania Hostii
zaczęła z niej kapać krew.
Był to znak, który otrzymał
kapłan odprawiający Mszę
świętą, gdy zwątpił, że pod

Biskup Niezłomny

Wspomnienie o Słudze
Bożym Biskupie Piotrze
Gołębiowskim w 50 rocznicę sakry biskupiej.
Był rok 1957. Na Stolicy
Piotrowej, jako następca
Św. Piotra, zasiadał papież
Pius XII. Biskupem naszej
ówczesnej diecezji sandomierskiej był bp Jan Kanty
Lorek. Z woli papieża biskupem pomocniczym sandomierskim został mianowany dotychczasowy profesor
Seminarium Duchownego,
ks. Piotr Gołębiowski. Był
to 3 czerwca.
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postacią opłatka kryje się
Ciało Chrystusa. Poruszony tym zdarzeniem papież
Urban IV wprowadził w
1264 r. święto Bożego Ciała
w Rzymie, a o opracowanie tekstów liturgicznych
zwrócił się do św. Tomasza
z Akwinu. Jak czytamy w
papieskiej bulli, uroczystość
miała być przebłaganiem
i zadośćuczynieniem za
znieważanie Najświętszego
Sakramentu i odstępstwa
od wiary świętej oraz miała
upamiętniać ustanowienie
Eucharystii.
W Polsce obchody Bożego Ciała zainicjował w 1320
r. w diecezji krakowskiej
biskup Nanker. Sama tradycja organizowania w tym
dniu procesji jest później-

sza niż samo święto. W XV
w. procesje urządzano w
całej ówczesnej Europie, w
tym także w Polsce. Wtedy
też pojawia się dodatkowo
motyw prośby o pogodę,
urodzaj i odwrócenie klęsk.
Z tego czasu pochodzi zwyczaj śpiewania Ewangelii
przy czterech ołtarzach.
Z uroczystością Bożego
Ciała związały się różne
wierzenia, przesądy i zwyczaje oparte na przeświadczeniu o magicznej sile zdobiących ołtarze wianków,
kwiatów i gałązek. Jeszcze
niedawno na wsi gałęzie i
kwiaty z ołtarzy umieszczano na zagonach kapusty
w przekonaniu, że robactwo szkodzić jej nie będzie.
Często zatykano gałązki

pod strzechy, aby chroniły
zabudowania przed pożarem. W kościołach na zakończenie oktawy Bożego
Ciała święci się uwite z ziół
i kwiatów wianki, które po
przyniesieniu do domu są
zawieszane pod obrazami.
Specyﬁczną formę przybrały w Polsce dekoracje
ołtarzy, którymi zajmowały
się w miastach poszczególne
dzielnice, bractwa i cechy
rzemieślnicze, na wsiach
przedstawiciele wszystkich
stanów lub mieszkańcy
osiedli i przysiółków.
Ze szczególnej wystawności obchodów święta Bożego
Ciała od wieków słynął Kraków, zwłaszcza gdy miasto
było stolicą Rzeczypospolitej. W procesji uczestniczył
monarcha wraz z całym
dworem, a obok możnych
i duchowieństwa brały w
niej udział bractwa, cechy,
profesorowie i studenci
Uniwersytetu Jagiellońskiego, szkoły, mieszczaństwo,
mieszkańcy podkrakowskich wsi. W całej Polsce do
dzisiaj procesję uświetniają
niesione przez wiernych feretrony i chorągwie kościelne. Dzieci idą w niej w strojach komunijnych, zaś małe
dziewczynki sypią kwiatki
pod nogi kapłana niosącego Najświętszy Sakrament.
Także i my uczestnicząc
co roku w procesji Bożego
Ciała wpisujemy się w tę
piękną tradycję podziękowania Bogu za dar Eucharystii.
ks. Andrzej Wąsik

Kilka tygodni później, 28
lipca 1957 r., ks. Piotr Gołębiowski przyjął sakrę
biskupią w sandomierskiej katedrze. W
swoim pierwszym
biskupim
przemówieniu
nakreślił program
swej pasterskiej
posługi: Służyć
Bogu, Kościołowi, służyć pomocą
Najdostojniejszemu Pasterzowi, służyć
braciom kapłanom, służyć
wiernym... Z hasłem „Ma-

ria spes nostra” pragnę codziennie wypełniać swe
obowiązki biskupie.
I na tej drodze proszę o wsparcie
radą, modlitwą, sercem.
Przez 23
lata, do samej śmierci w 1980
r., wiernie
wypełniał
swe biskupie
obowiązki. Najpierw, przez 10 lat biskup
Piotr wspomagał w paster-

skiej posłudze schorowanego i starzejącego się bpa
Jana Kantego Lorka, ordynariusza diecezji sandomierskiej. Po jego śmierci,
20 lutego 1968 r., papież Paweł VI mianował bpa Piotra
Gołębiowskiego Administratorem Apostolskim Diecezji Sandomierskiej. Przez
12 kolejnych lat, wtedy już
jako Biskup Diecezji Sandomierskiej, Biskup Piotr był
„Dobrym Pasterzem”, który
troszczył się o dobro duchowe wszystkich wiernych.
Te lata biskupiej posługi ▶

„Biskupa z Jedlińska” zapisały się w historię Kościoła
poprzez wiele ważnych wydarzeń w życiu naszej ówczesnej diecezji sandomierskiej. Już na samym początku, w 1968 r., Sandomierz
w czerwcu przeżywał „Dni
Maryjne” pod przewodnictwem kard. Karola Wojtyły.
Lata pasterzowania Biskupa
Piotra to także dar 3 koronacji obrazów Matki Bożej w diecezji: Studzianna
(MB Świętorodzinna - 18
sierpnia 1968 r.), Wysokie
Koło (MB Różańcowa - 18
sierpnia 1974 r.) i Błotnica (MB Pocieszenia - 21
sierpnia 1977 r.). To czas,
kiedy po naszej diecezji po
raz pierwszy peregrynował
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej (18 czerwca 1972
- 10 czerwca 1973).
Biskup Piotr był Pasterzem Niezłomnym, z konsekwencją i wytrwałością bronił jedności Kościoła, gdy w
Wierzbicy zaczęto tworzyć
tzw. „paraﬁę niezależną”
przy współudziale komunistycznej służby bezpieczeństwa. Niezłomna postawa w
obronie jedności Kościoła
spowodowała falę szykan
i upokorzeń. Prawie przez

10 lat odmawiano biskupowi wydania paszportu. Stąd
też bp Piotr nie uczestniczył
w obradach Soboru Watykańskiego II. Dopiero w listopadzie 1973 r., otrzymał
paszport i zgodę na wyjazd
do Rzymu.
Gorliwa biskupia posługa
Naszego Rodaka w diecezji sandomierskiej
została zauważona
przez papieży.
Papież Paweł
VI w czerwcu 1977 r. nie
przyjął rezygnacji złożonej
przez biskupa
Piotra, a kiedy
w lutym 1980 r.
ponowił on swą
prośbę o zwolnienie z obowiązków,
papież Jan Paweł II odpisał: Proszę mi darować,
że na tę ponowną prośbę
odpowiem również i ze swej
strony gorącą prośbą, aby
ksiądz Biskup zechciał jeszcze nadal pozostać na czele
tej wybranej części Owczarni Chrystusowej, jaką jest
Diecezja
Sandomierska.
Biskupa Piotra wspominał
papież Jan Paweł II także w
czasie swej wizyty w Rado-

miu 4 czerwca 1991 r.: Pragnę wspomnieć tu w sposób
szczególny bpa Piotra Gołębiowskiego i jego niezłomną
postawę w sprawie Wierzbickiej; inicjatywy, które
podejmował dla ratowania
jedności Kościoła. Kiedyś
przed laty jako metropolita
krakowski dziękowałem mu osobiście
za pasterską troskę i dziś to podziękowanie
ponawiam.
Podobne
wspomnienie kilka lat
później papież uczynił
w Sandomierzu, 12 czerwca
1999 r.: Pragnę
w szczególny sposób wspomnieć sługę
Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego, który strzegł
powierzonej mu owczarni
z cichością i łagodnością, i
wytrwałością. Obecnie, jak
wiemy, trwa proces beatyﬁkacyjny tego dobrego Pasterza diecezji sandomierskiej).
Rocznica sakry biskupiej
to kolejny moment, kiedy
przypominamy postać Bi-

skupa Piotra i modlimy się
o dar beatyﬁkacji - o to by
Biskup Piotr został ogłoszony błogosławionym, a potem świętym. Jednocześnie
chcemy też, aby pamięć o
nim pozostała w naszych
sercach. Byśmy, jako jego
rodacy, szczerze mogli powiedzieć, że Biskup Piotr
Gołębiowski żyje nadal w
naszych sercach jako Pasterz Dobry, Mąż modlitwy, wierny syn Kościoła,
gotowy do wszelkich oﬁar
dla sprawy Bożej. Dlatego
z wiarą powtarzamy słowa
modlitwy: Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu,
Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej
i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów.
Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność
Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne
zawierzenie, oﬁarną służbę
i synowskie oddanie Twojej
Matce. Racz wynieść go na
ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego Pasterzom. Który
żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
ks. Andrzej Wąsik

Poznajmy ich bliżej

Przedstawiamy Państwu
grupę aktywnych kobiet,
mieszkanek naszej gminy,
które mimo ciężkiej pracy
w gospodarstwie znajdują
czas na dodatkowe zajęcia,
które potraﬁą i chcą przyjąć
na siebie dodatkowe obowiązki po to, aby zaistnieć
we własnym środowisku a
także pokazać swoje umiejętności poza nim. Olbrzymim sukcesem, jak same
mówią jest fakt, iż udało im
się stworzyć zgraną grupę,
która nie ustala sztywnego
harmonogramu działania
i graﬁku spotkań, ale jeżeli
zachodzi taka potrzeba, potraﬁ błyskawicznie się zorganizować, nie szczędząc
środków, czasu i energii.
Grupę tę tworzą mieszkanki Płaskowa Panie: Józefa Dobosz, Irena Jarosińska,
Alicja Kolbus, Wanda Prasek, Maria Prasek, Barbara
Grzelak Anna Jemiołek,
Barbara Wojtal, Maria Wójcicka z Józefowa i Teresa
Malinowska z Jedlanki.

Wielu z Państwa pamięta Je pewnie z kilku edycji
„Agrobiznesu” - telewizyjnego programu dla rolników emitowanego od
poniedziałku do piątku w
1 programie TVP o godz.
11:48. Wraz z grupą dzieci z
PSP z Jedlińska nasze panie
z olbrzymim powodzeniem
prezentowały wigilijne tradycje z terenu gminy i regionu. Swoją otwartością i
olbrzymią
gościnnością
zaskarbiły sobie uznanie
wielu telewidzów i ekipy telewizyjnej.
Następnym sukcesem jest
zdobycie pierwszej nagrody
w konkursie na „Najładniejszy stół wielkanocny” organizowanym w ramach Niedzieli Palmowej w Muzeum
Wsi Radomskiej, w którym
brało udział jedenaście Kół
Gospodyń Wiejskich z różnych gmin. Zwycięski stół
wyróżniał się oryginalnością przygotowanych potraw /przepyszny barszcz ze
świeżo startym chrzanem,

Koło Gospodyń Wiejskich z Płaskowa
pieczone mięsa, baby, serniki i strucle/ własnoręcznie zrobionymi pisankami
i palmami. Duże wrażenie
na członkach jury zrobiła
także bardzo oryginalna dekoracja stołu. W konkursie
wzięło udział także Koło
Gospodyń z Jankowic prezentujące pięknie i suto zastawiony stół.

Obu Kołom gratulujemy
zdobytych nagród.
Drogie Panie, oby tak dalej, oby nadal „chciało Wam
się chcieć!”.
Grażyna Wasiłek
Irena Walczak
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Radość, nadzieja i smutek.
Dobiegają końca ligowe
rozgrywki w piłce nożnej. Powody do radości mają kibice
w Jedlińsku. Drużyna Berty
na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek zapewniła sobie awans do klasy „A”.
Zespół grał równo, odnosząc
15 zwycięstw, 4 remisy i 2
porażki. W ostatniej kolejce
zmierzy się z KS Lesznowola i
będzie to okazja do fetowania
awansu! Drużyna beniamin-

SPORT

łaczy oraz obojętności samych
piłkarzy byliśmy skazani na
niepowodzenie – podsumował.
Strzeleckie rekordy
Szereg udanych startów
mają za soba strzelcy ULKS
Jedlińsk. W Słupsku, podczas Międzynarodowych Mistrzostw Wybrzeża, w gronie
juniorów, zwyciężył Mateusz
Skoczek, ustanawiając jednocześnie nowy rekord klubu
- 587 pkt. na 600 możliwych.

Piłkarze Berty z prezesem PZPN - Michałem Listkiewiczem (w środku)

ka Strażaka Kratki Wielogóra
jest zagrożona grą w barażach
o utrzymanie się w klasie „A”.
Dotychczasowy dorobek to
4 wygrane, 2 remisy i 17 porażek. Przed ostatnią kolejką zespół zajmuje 13 lokatę.
Wyprzedzający bezpośrednio
naszą drużynę zespół Viki
Radom rozegrał już wszystkie
spotkania i ma o 2 punkty więcej. – Wygramy ostatni mecz z
Ruszcovią Borkowice – mówi
z przekonaniem prezes Wojciech Pyrek. – Nie chcemy grać
baraży. Boisko już ogrodzone,
krzesełka zamontujemy przed
nowym sezonem i walczymy
dalej – nie krył optymizmu
prezes. Niestety, nie wszystkim
naszym drużynom udało się
zrealizować zamierzenia. Po
kilku porażkach na początku
rundy rewanżowej, z klasy „A”
wycofał się Miraks Bierwce, co
oznacza automatyczny spadek
. – Raczej nie przystąpimy do
rozgrywek w klasie „B” w nowym sezonie – uważa kierownik zespołu Robert Rędzia. – Z
zarządu zostałem praktycznie
sam i chciałbym, by występowały w rozgrywkach jedynie zespoły młodzieżowe. Po
wycofaniu się strategicznego
sponsora , przy znikomym zainteresowaniu lokalnych dzia-
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W eliminacjach do ﬁnału Pucharu Polski, w każdej z trzech
rund, odbywających się we
Wrocławiu, Bydgoszczy i Częstochowie M.Skoczek i Ernest
Szymczyk kwaliﬁkowali się do
ﬁnałowej ósemki. W ostatniej
dekadzie czerwca wystąpią oni
w Mistrzostwach Polski Juniorów w Zielonej Górze. W tym
samym czasie w Warszawie, o
awans do ﬁnałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
walczyć będzie Joanna Romanowska. Młodzicy zakończyli
szkolna ligę strzelecką okręgu radomskiego. Po 10 run-

dach wygrali zdecydowanie.
Mistrzowski zespół tworzyli
Patryk Bilski, Konrad Bzducha, Mateusz Kapusta, Żaneta
Markowska, Martyna Rodak
oraz Dominika Milik, która
na zawodach w Bydgoszczy
ustanowiła wynikiem 375 pkt.
rekord klubowy młodziczek.
Mariusz Kilar, opiekun sekcji,
liczy na kolejne powołania do
kadry Mazowsza młodzików
i juniorów. Do grona dotychczasowych sześciu zawodników powinno wkrótce dołączyć jeszcze czworo utalentowanych strzelców.

Biegali z najlepszymi.
W Stalowej Woli odbyły się
ﬁnały Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w biegach
przełajowych. Bardzo dobrze
zaprezentowała się w biegu
na 3000 m Wioletta Jakubiak
z Jedlińska. W gronie 104 zawodniczek uplasowała się na
29 miejscu, co jest najwyższym
osiągnięciem w przełajach w
historii klubu. Jej szkolny kolega, Tomasz Giska miał pecha.
Zerwano mu na starcie but.
Mimo ambitnego pościgu, dobiegł do mety na 101 miejscu
wśród 126 startujących.
Złote juniorki
Trzykrotnie na najwyższym podium stawały reprezentantki ULKS Jedlińsk w
Lekkoatletycznych Mistrzostwach Mazowsza Juniorów
w Warszawie. Złote medale
w gronie juniorek młodszych
dla Magdaleny Kucharczyk w
rzucie dyskiem i Marleny Maj

Bieg przez płotki to pierwsza konkurencja siedmioboju.
Pierwsza z prawej - Marlena Maj

w siedmioboju. Osiągnięte
wyniki – odpowiednio 35,23
m w dysku i 3989 pkt w siedmioboju to nowe rekordy życiowe i klubowe. Wyniki te
praktycznie zapewniają start
obu zawodniczkom w lipcowych ﬁnałach Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Koszalinie. Najlepszą juniorką
warszawskich zawodów w
skoku w dal okazała się Joanna Pluta, której do pierwszego
miejsca wystarczył wynik 5,38
m. Pluta przygotowuje się do
startu w Mistrzostwach Polski,
które odbędą się pod koniec
czerwca w Białej Podlaskiej,
startując w szeregu mityngów.
W Memoriale im. Henryka
Guta w Siedlcach, startując w
rywalizacji z seniorkami, osiągnęła najlepszy swój tegoroczny wynik 5,63m, który pozwolił na zajęcie 6 miejsca. Pluta
przed mistrzostwami wystąpi
jeszcze w Ogólnopolskich Mistrzostwach Zrzeszenia LZS w
Zamościu.
Igrzyskowe harce
Tradycyjnie liczna ekipa
uczniów naszych szkół uczestniczyła w ﬁnałach IX Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. W Gostyninie rywalizowały zespoły sztafet przełajowych – 10 x 800m. Z pięciu
naszych ekip aż cztery wywalczyły miejsca na podium. Po
złoto sięgnęły dziewczęta z
podstawówki w Jedlińsku, które skutecznie zrewanżowały się
za jesienną eliminacyjną porażkę reprezantantkom Starych
Zawad, kończącym sztafetę na
trzecim miejscu. Rywalizujące
między sobą nasze drużyny
rozdzieliła na mecie ekipa z
Mokobodów. Niespodziewanie, na dystansie 10x 1000m,
tryumfowali gimnazjaliści z
Jedlińska. Na szczególne uznanie zasługuje występ Tomasza
Giski, który na ostatniej zmianie odrobił do prowadzącego
zespołu PG 1 z Płocka około
80 –metrową stratę, skutecznie
ﬁniszując. Na drugim miejscu
przybiegły uczennice jedlińskiego gimnazjum, tocząc do
ostatniej zmiany zacięta, minimalnie przegraną walkę z faworytkami z PG 1 Siedlce. Do
grona ekip kandydujących do
medali zaliczano przed startem chłopców z PSP we Wsoli.

Tym razem, wypadli oni poniżej oczekiwań, plasując się na
siódmym miejscu. Przegrali
oni m.in. z brązowymi medalistami z PSP z Gielniowa-zespołem, od którego w zawodach jesiennych byli wyraźnie lepsi. Tydzień później, w
Małkini odbyły się drużynowe
i indywidualne biegi przełajowe. Indywidualnie do ﬁnałów
zakwaliﬁkowało się z PG Jedlińsk - 14 dziewcząt i 8 chłopców, z PSP Jedlińsk – 8 dziewcząt i 1 chłopak, z PSP Wsola
- 4 chłopców i 1 dziewczynka,
z PSP w Starych Zawadach i
PG Wsola - po 1 dziewczynie,
z PG w Wierzchowinach - 1
chłopak. Po podsumowaniu
rywalizacji drużynowej okazało się, że do Jedlińska traﬁło
aż trzy puchary marszałka woj.
mazowieckiego, wszystkie za
pierwsze miejsca. Zwyciężyliśmy w kategoriach: dziewcząt
ze szkół podstawowych oraz
dziewcząt i chłopców z gimnazjów. Na ósmym miejscu
sklasyﬁkowano chłopców z
PSP we Wsoli. Dziewczętom
ze Starych Zawad przypadła
23 lokata. Indywidualnie nasi
uczniowie, zdobyli trzy medale. Wszystkie w kategoriach
dziewcząt. Wśród czwartoklasistek srebrny medal dla Anny
Rędzia ze Starych Zawad, po
brąz pobiegły szóstoklasistka
z Jedlińska - Sylwia Świątkowska oraz gimnazjalistka
Wioletta Jakubiak - w najstarszej grupie dziewcząt. Warto
wyróżnić także: Paulinę Romanowską (5m. w roczniku
1992), Małgorzatę Rdzanek i
Żanetę Kucharczyk (5m.i 10m.
–1993r), Tomasza Giskę (9m.-1991r.) – wszyscy gimnazjum
Jedlińsk; Justynę Religę z PSP
we Wsoli (8m. – 1994r.), Igę
Makulską z PSP w Jedlińsku
(9m – 1996r.). Odnotowaliśmy

Zwycięski ﬁnisz Tomasza Giski

niezły występ jedynego reprezentanta PG w Wierzchowinach - Kamila Kowalczyka,
piętnastego wśród gimnazjalistów z klas pierwszych. Ta
sama lokata przypadła szóstoklasiście Przemysławowi Plewińskiemu ze Wsoli.
Z eliminacji międzypowiatowych w Kozienicach, do ﬁnałów MIMS w lekkiej atletyce
zakwaliﬁkowała się 26- osobowa grupa z PG Jedlińsk .
Medalowy dorobek tegorocznych igrzysk powiększył się w
Płocku o dwa srebrne medale.
Pierwszy zdobyła Martyna
Kopcińska pchając kulą 10,
48m. To miła niespodzianka,
bowiem koronna konkurencja
tej zawodniczki to rzut oszczepem, której nie ma w programie szkolnych igrzysk. Drugie
srebro wywalczyła sztafeta
olimpijska (800 –400-200-100
m), biegnąca w składzie Wioletta Jakubiak, Irmina Walerczak, Kinga Mularska, Paulina
Świniarska ustanawiając rekord szkoły 4,19,80 min. Do
złota zabrakło zaledwie 0,42
sek. Poza nimi, punkty do klasyﬁkacji drużynowej uzyskały:
K. Mularska – 5m. w biegu na
200 m -28,47 sek, W. Jakubiak
– 5m. w biegu na 400 m – 63,08
sek., Milena Kucharczyk –8 m
w biegu na 300 m – 44,68 sek,
Aleksandra Skoczek – 8m. w
biegu na 100m –13,51 sek., Żaneta Halczyn –10m. w biegu
na 100m –13,79sek.oraz sztafeta 4x100 m (M.Kucharczyk ,
A.Skoczek , Ż Halczyn , P.Romanowska .) – 8m. -54,48sek.
Drużynowo dziewczęta z Jedlińska – na czwartym miejscu. Wśród chłopców wyróżnił
się Arkadiusz Kapusta w biegu
na 1000 m- 5 m. –2,50,71min.
oraz sztafeta 4x100m (A.Sąpór,
M.Rus, B.Nowicki, K.Plewiński) 6m- 48,07 sek. Po zajęciu

drugiego miejsca w eliminacjach radomskich, awans wywalczyła drużyna dziewcząt
z PSP w Jedlińsku startująca
w czwórboju lekkoatletycznym. W ﬁnale zespół wystąpił jednak bez dwóch czoło-

ﬁnału krajowego „czwartków
lekkoatletycznych”. W Warszawie wystartują: Sebastian Tocki - 60 m kl. V, Oskar Mazur
- 60 m kl. IV, Kacper Sokalski
kl. IV – 300 m.

Nasze sztafety - „złota” z Jedlińska i „brązowa” ze Starych Zawad

wych zawodniczek, zajmując
ostatecznie ósme miejsce. W
Płocku szkołę reprezentowały
Agnieszka Paluch (najlepsza
zawodniczka ekipy), Magda Wąsik, Sylwia Świątkowska, Ada Bińkowska, Klaudia
Kowalczyk i Basia Walczak.
Nasze drużyny unihokeja
(o eliminacjach międzypowiatowych pisaliśmy w marcu)
nie przebiły się do najlepszej
ósemki igrzysk, ponosząc po
dwie porażki w zmaganiach
grupowych. Dziewczęta z PG
Jedlińsk zajęły 9 lokatę, ich
młodsze koleżanki z PSP w
Starych Zawadach na 10 miejscu. Dobry występ na szczeblu
międzypowiatowym zanotowały drużyny tenisa stołowego. Chłopcy z PSP Wsola we
własnej hali okazali się najlepsi w stawce 18 zespołów i
awansowali do ﬁnału igrzysk.
Awans także dla dziewcząt z
PG w Jedlińsku, które wywalczyły drugą lokatę. W ﬁnale
mazowieckim, niestety już
słabiej. Damian Dupla, Maciej
Wieczorek i Patryk Kiełbasa
ze Wsoli, mimo dzielnej postawy, zakończyli rozgrywki
na 10 miejscu. Podobnie zagrały gimnazjalistki - Marta
Marszałkiewicz i Klaudyna
Struniewicz. Jedyny wygrany
mecz 3:2 z drużyną z Budek
Piaseckich wystarczył do zajęcia 10 pozycji. Na szczeblu
powiatowym zakończyły swój
start piłkarki nożne z PSP w
Ludwikowie, które zajęły w
nim drugą lokatę.
Imprezy masowe
Trójka chłopców z PSP
Wsola zakwaliﬁkowała się do

Po raz kolejny, zdecydowane zwycięstwa drużynowe, w
jednej z największych imprez
biegowych w kraju - Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków w Bielicach k.Sochaczewa, odniosły ekipy PSP
i PG w Jedlińsku. Indywidualnie trzykrotnie na najwyższym
podium stawali reprezentanci
podstawówki, otrzymując w
nagrodę rowery. Jedno drugie
i jedno trzecie miejsce wywalczyły gimnazjalistki. W Głowaczowie, w Mistrzostwach
Mieszkańców Ziemi Radomskiej w biegach przełajowych,
po raz trzeci z rzędu zwyciężyli
drużynowo młodzi biegacze ze
Starych Zawad. W lekkoatletycznych zawodach „Nadzieje
Olimpijskie Mazowsza” w rzucie oszczepem wygrała Martyna Kopcińska przed Katarzyną
Gizicką walnie przyczyniając
się do zajęcia czwartego miejsca drużynowo przez ekipę PG
w Jedlińsku. Gimnazjum z Jedlińska zostało zaproszone do
wzięcia udziału w ﬁnale międzynarodowych zawodów w la
o puchar ﬁrmy „Samsung” w
Warszawie, który odbędzie się
w połowie czerwca.
Szkoła przyjazna dla sportu
Taki tytuł otrzymała PSP ze
Starych Zawad, stając się laureatem ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez
Zarząd Główny Szkolnego
Związku Sportowego. Szkole
przyznano nagrodę w wysokości 5 tys.zł na zakup sprzętu
sportowego oraz pamiątkowy
certyﬁkat.
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
dr Krzysztof Sadurski - członek honorowy
prof. nadzwyczajny Krzysztof Śmiechowski
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