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Słowo Wójta
Szanowni Państwo !
Rozpoczynamy nowy rok
szkolny. Kolejna szkoła ma
nową, kolorową elewację w
innych wymieniono okna,
posadzki i podłogi. Dzięki
zaangażowaniu rodziców i
nauczycieli odnowione zostało również wiele sal lekcyjnych.
Dobiega także końca realizacja pozostałych inwestycji.
W roku bieżącym było ich bardzo dużo. Głównie koncentrowaliśmy się na budowie dróg , wodociągów i remontach świetlic. W sierpniu rozpoczęła się budowa Ośrodka
Zdrowia w Bierwcach. Zgodnie z powiedzeniem, że „apetyt rośnie w miarę jedzenia” pewne środki przeznaczyliśmy na przygotowanie projektów pod przyszłe inwestycje,
do realizacji których przystąpimy w najbliższej przyszłości. Szerzej na temat prowadzonych prac możecie Państwo
przeczytać na stronie nr 9.
11 listopada zapraszam Państwa do udziału w obchodach Święta Niepodległości a pod koniec grudnia na
spotkanie wigilijne. Podobnie jak w roku ubiegłym zaproszenia z informacją o terminach spotkań zamieścimy na
naszej stronie internetowej i prześlemy do sołtysów.
Chciałbym się z Państwem podzielić również smutnymi informacjami. Otóż podobnie jak w latach ubiegłych
naszej gminy nie ominęły klęski żywiołowe. W maju huragan uszkodził około 130 tuneli, następnie przymrozki
w 80 % zniszczyły uprawy w sadach. Podczas kolejnego
huraganu w lipcu zostały całkowicie zerwane lub zniszczone dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych,
przewracane stodoły i powyrywane drzewa. Ogółem straty oszacowano na około 2,5 miliona zł. To ogromy cios
zwłaszcza dla osób, które nie mają ubezpieczeń. Wiem, że
sytuacja ﬁnansowa w wielu gospodarstwach rolnych jest
nienajlepsza, ale mimo to namawiam Państwa do ubezpieczania budynków a od przyszłego roku również upraw.
Występujące coraz częściej klęski a głównie huragany mogą przecież w ciągu paru sekund pozbawić nas dorobku
całego życia.
Pozostaje mi tylko życzyć Państwu i sobie aby wszelkie
kataklizmy omijały naszą gminę, aby żyło nam się lepiej i
spokojniej.
Wojciech Walczak

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
naszych Szkół!
Rozpoczął się nowy rok szkolny.
Z tej okazji proszę przyjąć od
Rady Gminy i Przewodniczącego życzenia owocnej pracy edukacyjnej i wychowawczej.
Doceniamy Wasz trud i zaangażowanie w pracy z
dziećmi i młodzieżą.
Efektem Waszych działań są nie tylko wewnętrzne
osiągnięcia szkół i indywidualny rozwój uczniów, ale
także sukcesy wykraczające poza ich obszar: na skalę
powiatu, regionu a nawet kraju.
Życzymy Wam podobnych osiągnięć w licznych konkursach, olimpiadach i w sporcie także w tym roku
szkolnym.
Rada Gminy, zgodnie ze swoimi kompetencjami i
możliwościami wspólnie z Wójtem, stara się stwarzać
dobre warunki pracy dla uczniów i nauczycieli .
Efekty są już widoczne chociażby w wyglądzie szkół i
estetyce ich otoczenia.
Będziemy poprawiać warunki funkcjonalne i wewnętrzne wyposażenie naszych placówek oświatowych.
Takie mamy zamierzenia i plany na najbliższą przyszłość.
W nowym roku szkolnym zwracam się do Państwa
z ofertą bliższej współpracy Rady Gminy ze szkołami.
Wiem, że w niektórych tematach, moglibyśmy służyć
pomocą nauczycielom i wychowawcom. Radni i ja osobiście jesteśmy do Waszej dyspozycji. O ile uznacie, że
nasza obecność na uroczystościach szkolnych, apelach,
a nawet na lekcjach jest wskazana, oferujemy swoją pomoc.
Mam nadzieję, że będzie to z obustronną korzyścią.
Serdecznie pozdrawiam !
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Henryk Krzak

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Jedlińsk
14 października 2007 r. (niedziela) o godz. 16:00 do kościoła
pw. św. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku
na spektakl słowno – muzyczny.
W tym roku gościem będzie Pani Anna Seniuk.

Wstęp wolny.

Anna Seniuk - niezapomnianą kreację aktorską Madzi Karwowskiej stworzyła w
jednym z najpopularniejszych polskich seriali telewizyjnych „Czterdziestolatek” i
„Czterdziestolatek 20 lat później” w reżyserii Jerzego Gruzy. Współpracuje z Teatrem
Polskiego Radia lat 70. XX w. Do tej pory zagrała ponad 40 ról radiowych, wśród
nich znalazły się także słuchowiska dla dzieci. Otrzymała wiele nagród. W 2005 roku dołączyła do regularnej
obsady serialu „Egzamin z życia”, emitowanego w TVP2.
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Ks. prałat dr Henryk Ćwiek - 20 lat posługi w paraﬁi Jedlińsk

Ks. Henryk Ćwiek urodził się 13 września 1940
r. w Olszowej Dąbrowie w
paraﬁi Dobieszyn, w powiecie Białobrzegi Radomskie.
Jego rodzice Jan i Józefa z
d. Chmielewska posiadali
niewielkie gospodarstwo
rolne. Ojciec, aby utrzymać
pięcioro dzieci, dodatkowo
pracował ﬁzycznie na kolei.
Do szkoły podstawowej
uczęszczał najpierw przez
4 lata w rodzinnej miejscowości, a następnie w
Dobieszynie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w
1955 r. rozpoczął naukę w
Techniku Odzieżowym w
Radomiu, którą ukończył
w 1959 r. Uczęszczając do
Technikum równocześnie
przez 4 lata pobierał lekcje
nauki gry na akordeonie u
dyrygenta orkiestry i wykładowcy w szkole muzycznej Czesława Prokopa oraz
grał w szkolnym zespole
muzycznym.
Po uzyskaniu świadectwa
dojrzałości w 1959 r. wstąpił
do Wyższego Seminarium
Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie
otrzymał 12 czerwca 1965 r.
w Sandomierzu z rąk Sługi
Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego. Będąc w Seminarium w dalszym ciągu
kontynuował naukę muzyki
pobierając dodatkowo, poza
zajęciami seminaryjnymi,
u ówczesnego wykładowcy muzyki i śpiewu – ks.

Wendelina Świerczka naukę harmonii
i gry na organach.
Równocześnie
będąc w Seminarium,
przez 4 lata uczył się
gry na skrzypcach
u nauczyciela muzyki, którego Seminarium zatrudniało
jako korepetytora dla
kleryków chcących
uczyć się gry na tym
instrumencie. Należy
nadmienić, że jako
alumn niemal przez
wszystkie lata był
tzw. ,,organistą seminaryjnym”.
Na prośbę ks. Wendelina
Świerczka i za wiedzą ówczesnego Zarządu Seminarium przez prawie 2 lata
pomagał mu w porządkowaniu, oprawianiu i katalogowaniu nut, które znajdują się w Bibliotece Seminaryjnej , a które po części
są przedmiotem niniejszej
rozprawy doktorskiej.
Biskup sandomierski biorąc pod uwagę jego zdolności i zamiłowania muzyczne
w 1967r. zwolnił go z funkcji
wikariusza paraﬁi i polecił
dalsze studia muzyczne na
Muzykologii w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim.
Studia te ukończył w 1972 r.
otrzymując dyplom ukończenia z wynikiem bardzo
dobrym. W tym samym
roku złożył egzamin licencjacki z teologii i obronił
pracę magisterską napisaną
na temat: ,,Śpiewy religijne i
ich funkcjonowanie w społeczności lokalnej na przykładzie Skrzyńska”(paraﬁa
na terenie obecnej diecezji
radomskiej).
Biorąc pod uwagę potrzebę muzycznego kształcenia alumnów Biskup Piotr
Gołębiowski powołał go w
1972 r. na wykładowcę muzyki i śpiewu w Wyższym
Seminarium Duchownym
w Sandomierzu, powierzając mu równocześnie kształcenie organistów w diecezji. Zajęcia w Seminarium

sandomierskim prowadzi
nieprzerwanie aż po dzień
dzisiejszy, a od 1987 r. także w Wyższym Seminarium
Duchownym w Radomiu
na V i VI kursie.
Celem kształcenia i dokształcenia organistów zorganizował w Sandomierzu w
1972 r. pięcioletnie Studium
Organistowskie, a w 1973 r.
podobne Studium Organistowskie w Radomiu, które
po dziś dzień funkcjonują w
obu diecezjach: sandomierskiej i radomskiej. Przez 17
lat w Sandomierzu, a 16 lat
w Radomiu był wykładowcą
i dyrektorem obydwu szkół
organistowskich.
Dla dalszego kształcenia
muzycznego i nawiązania
kontaktu z zawodowymi
muzykami, po sprawdzeniu
odpowiednich kwaliﬁkacji, został przyjęty w 1973
r. do Związku Kompozytorów Polskich Koła Młodych
w Warszawie. Opiekunem
tego Koła był dziś już nie
żyjący wybitny kompozytor
Tadeusz Baird. Lata pozostawania w Związku Kompozytorów
zaowocowały
podejmowaniem wysiłków
tworzenia własnych kompozycji, głównie pieśniowych i
opracowań chórowych.
W związku z przeniesieniem części alumnów z Sandomierza do nowego Seminarium w Radomiu Biskup
Edward Materski w 1987 r.
zaproponował ks. Ćwiekowi stanowisko proboszcza
paraﬁi Jedlińsk koło Radomia i funkcję dziekana dekanatu jedlińskiego. Obydwie te funkcje sprawuje aż
po dzień dzisiejszy.
Ksiądz Henryk Ćwiek będąc wykładowcą w Seminarium Duchownym w Sandomierzu prowadził bardzo ożywioną działalność
kulturalno – muzyczną na
terenie miasta Sandomierz
i diecezji sandomierskiej.
Będąc długoletnim dyrygentem chóru katedralnego
i kleryckiego organizował
liczne koncerty, konkursy,

przeglądy i festiwale różnych zespołów: chórów,
zespołów młodzieżowych,
schól paraﬁalnych i orkiestr.
Wspólnie z ówczesnym
Wojewódzkim Tarnobrzeskim Towarzystwem Muzycznym organizował letnie
festiwale i przeglądy muzyki i pieśni w Sandomierzu.
Za tę działalność otrzymał
w 1997 r. od wojewody tarnobrzeskiego i burmistrza
Sandomierza dyplom uznania za krzewienie kultury
muzycznej w Sandomierzu
i województwie. 3 kwietnia
1998 r. został wyróżniony
odznaką Zasłużony Działacz Kultury przez Ministra
Kultury i Sztuki.
Obok działalności kulturalno – muzycznej i pedagogicznej ksiądz Ćwiek
opracował na chór mieszany i męski kilkadziesiąt pieśni religijnych oraz
skomponował kilkanaście
pieśni okolicznościowych.
Jest autorem towarzyszenia
organowego do ponad 300
pieśni i śpiewów liturgicznych, które zostało wydane
w Sandomierzu w 1978 r.,
a także ,,Śpiewów międzylekcyjnych i kantyków”
wydanych także w Sandomierzu na małej poligraﬁi
w 1983 r. Jest także autorem
artykułu ,, O kulturze muzycznej Sandomierza” zamieszczanego w ,,Studiach
Sandomierskich” 2 (1981)
, s. 227-238 oraz współautorem ,,Modlitewnika”
dla wiernych. W Kronice
Diecezji Sandomierskiej w
latach 1975-1981 zamieścił
recenzje, informacje dotyczące życia muzycznego w
diecezji sandomierskiej.
Władze kościelne doceniając działalność duszpasterską, pedagogiczną i
muzyczną księdza Ćwieka
odznaczyły go godnością
Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej w Sandomierzu, a w 1997 r. został
Kapelanem Honorowym
Jego Świątobliwości – Ojca
Św.
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JEDLIŃSKIE TROJACZKI

J

est słoneczne, ciepłe
sobotnie popołudnie,
kiedy odwiedzam w domu
Julkę, Wiktorię i Karinę.
Jedlińskie trojaczki mają już
ponad dwa miesiące. Szczęśliwymi rodzicami dziewczynek są Anna i Rafał
Bartnikowie. Dziewczynki
przyszły na świat 16 czerwca
br. w szpitalu Księżnej Anny
Mazowieckiej w Warszawie
jako wcześniaki. Otrzymały
8 punktów w skali Apgar.
Pierwsza na świecie pojawiła
się Karina (1880 gramów, 47
cm) potem Wiktoria (1960
gramów, 46 cm) i Julka1460
gramów,44 cm/. W domu na
siostry czekał 4 letni Filip,
który jest bardzo przejęty
rolą starszego brata. W stosunku do sióstr jest bardzo
opiekuńczy - ciągle podchodzi do nich i mówi: „Kocham ciebie i ciebie też”.
Dziewczynki są do siebie
podobne, mimo tego rodzice
bez problemu je rozróżniają.
Pomyłki zdarzają się natomiast innym. Dzieci mają
swój pokój, w którym stoją
trzy łóżeczka, a w każdym
z nich jest pościel w innym
kolorze: zielona u Kariny,
różowa u Wiktorii, turkusowa u Julki. Pociechy nie są
także jednakowo ubierane
przez rodziców, gdyż każda z
nich ma odrębną osobowość
– jak podkreślają. Różnicę
wyraźnie widać, zwłaszcza
u Julki. Jest najszczuplejsza,
ale najbardziej zaradna spo-

śród sióstr. Doskonale radzi
sobie ze smoczkiem i potraﬁ
się obrócić w łóżeczku. Wiktoria jest z nich największa i
najbardziej spokojna - mówi
babcia dziewczynek.
Dziewczynki uwielbiają się
kąpać i każdej próbie wyjęcia
z wanny przeciwstawiają się.
Pani Lidia rozbiera wnuczki,
podaje mamie, która sprawnie myje wszystkie fałdki i
wyciera, podaje tacie, który
pudruje i ubiera w kaftanik.
I tak z kolejną pociechą. Kiedy wszystkie są już wykąpane i najedzone, zasypiają.
Niestety na niedługo. Za 3
godziny następne karmienie. Pani Ania marzy o tym,
aby się wyspać.
Jak podkreślają rodzice

Rajd rowerowy do Domaniowa

zlot rowerzystów w
Domaniowie odbył
IV
się 15 czerwca 2007 roku
zorganizowany przez Związek Gmin Radomka pod
patronatem marszałka woje-
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wództwa mazowieckiego.
Spotkanie nad zalewem
licznych grup ponad 600
uczestników z poszczególnych gmin: Jedlińska, Przytyka, Wieniawy, Wolanowa,

- wychowanie jednocześnie
trójki dzieci wiąże się z większymi obowiązkami i problemami. Aspekt materialny
też jest ważny, tym bardziej,
że pan Rafał jest jedynym
żywicielem rodziny. Wiadomo, znacznie zwiększają się
koszty rzeczy niezbędnych
już na samym początku dla
dzieci jak: wózki, łóżeczka,
pieluszki, ubranka. Dziewczynki dziennie wypijają
puszkę mleka i zużywają 40
pampersów. Dopisuje im
apetyt i przybierają na wadze, ważą teraz po około 4,5
kilo. Państwo Bartnikowie
otrzymali pomoc od ﬁrmy
NUTRICIA z Opola, producenta mleka dla niemowląt.
Dostali od nich mleko za co
bardzo dziękują.

Codzienna opieka nad
dziećmi stanowi duże wyzwanie. Kiedy Rafał i mama
Ani są pracy, w opiece nad
maluchami w godzinach dopołudniowych pomaga Sławomira Kwiatek - opiekunka
skierowana przez GOPS w
Jedlińsku. Dzieci najczęściej
potrzebują jednocześnie karmienia, przewijania, przytulania, kąpania. To trudne.
Szczególnie dużo pomagają
Rafałowi i Ani jej rodzice, u
których mieszkają, a zatem,
bez dziadków ani rusz. Maleństwa są zdrowe, dopisuje
im apetyt.
Redakcja gazetki życzy
Julce, Wiktorii i Karinie
wszystkiego najlepszego.

Zakrzewa oraz grupy z Radomia i Warszawy jest doskonałą okazją propagowania aktywnego wypoczynku
oraz integracji.W zlocie
udział wzięli burmistrzowie
i wójtowe gmin zrzeszonych
w Związku Gmin Radomka
a także starosta radomski T.
Osiński, starosta przysuski
M. Niemirski oraz przewodniczący Rady Powiatu
E. Krok.Uczestnicy zlotu w
ten piękny słoneczny dzień
mięli niebywałą okazję obejrzeć na żywo akrobacje rowerowe mistrzowskiej grupy
Trialu Polskiego Związku
Kolarstwa. Chętni do zmagań sportowych mogli wykazać się niezwykłą sprawnością i umiejętnościami
jazdy na rowerze po torze
przeszkód przygotowanym

przez Wojewódzki Ośrodek
Ruchu
Drogowego.Zwycięzca nagrody głównej tego
konkursu Mateusz Sapiński
uczeń PG z Jedlińsk zdobył rower górski. Młodzież
chętnie brała udział w licznych konkursach, sprawdzała swoją wiedzę o ruchu
drogowym czy działalności
samorządów lokalnych, każda prawidłowa odpowiedź
premiowana była nagrodą rzeczową.Opiekunowie
grup zostali uhonorowani
pucharami za promowanie
turystyki rowerowej i aktywne spędzanie wolnego czasu
z młodzieżą.
Wszystkim
serdecznie
dziękuję.
Radna
Ewa Oﬁara

Agnieszka Gryzek

Bezpieczna droga do szkoły

Rozpoczynający się rok
szkolny jest okresem, w którym zarówno dzieci z miasta, jak i terenów wiejskich,
uczęszczające do szkoły stanowią grupę narażoną na
różnego rodzaju niebezpieczeństwa.
Wzorem lat ubiegłych Policja podejmuje w tym okresie wzmożone działania
proﬁlaktyczne pod nazwą

„BEZPIECZNA
DROGA DO SZKOŁY”
Dziecko idąc do szkoły,
wracając ze szkoły do domu, bawiąc się na podwórku, przebywając samo w
domu może stać się oﬁarą
przestępstwa lub nieszczęśliwego wypadku. Zagrożenia ze strony kierujących
pojazdami, kontakt z osobą
obcą, dealerem narkotyków,
rozboje, pobicia, wymuszenia pieniędzy (zastraszanie,
grożenie pobiciem), a takie
powszechna obecność bezpańskich psów na naszych
ulicach - to kilka, z wielu
niebezpieczeństw, na które
narażone są dzieci pozostające bez opieki rodziców.
Brawura, lekkomyślność,
brak doświadczenia, a także
nieświadomość istniejących
niebezpieczeństw - skutkuje
niejednokrotnie tragicznymi wydarzeniami.
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży
jest jednym z priorytetowych zadań, przed którym
staje nie tylko Policja, ale
również inne instytucje,
którym dobro młodego pokolenia nie jest obojętne.
Dbanie o bezpieczeństwo

dziecka to również zadanie
rodziców. To My, Rodzice,
powinniśmy uświadomić
sobie zagrożenia, na jakie
narażone jest nasze dziecko . Od naszej postawy, od
tego, czy będziemy umieli
nauczyć je radzenia sobie
w trudnych sytuacjach, poczucia odpowiedzialności
za siebie, swój dom i bliskich zależeć może bardzo
-wiele .
To My, Rodzice,
powinniśmy przestrzegać pewnych
zasad
- bądźmy dla
dzieci wzorem
prawidłowego
postępowania
w każdej sytuacji. Pamiętajmy,
że od nas dzieci
przejmują wzory zachowań.
Należy pamiętać, że jedynie
dziecko świadome zagrożeń będzie unikać nierozsądnych zachowań i
skutecznie chronić się przed
staniem się oﬁarą przestępstwa.
Prosimy o zapoznanie się
z naszymi poradami, aby
wspólnie podjąć wyprzedzające działania zapobiegawcze.
BEZPIECZNA DROGA
DO SZKOŁY / DOMU
Bezpieczeństwo dziecka
w drodze do szkoły/domu
można zwiększyć poprzez:
- wybór najbezpieczniejszej trasy, ze zwróceniem
uwagi na natężenie ruchu

osób i pojazdów, miejsca
szczególnie niebezpieczne,
jak przejścia przez jezdnie,
tory kolejowe, kładki, wykopy, oświetlenie ulic. Przypomnienie dziecku, że nie
można zbaczać z wspólnie
ustalonej trasy.
- wpajanie odpowiedniej
wiedzy i nawyków z zakresu ruchu drogowego. Ucząc
przepisów ruchu drogogo sami musimy
wezgodnie z nimi
postępować.
- nie dawanie
dziecku do szkoły
większych kwot pieniędzy, co uchroni go
przed możliwością stania
się oﬁarą kradzieży.
- należy też uczulić dziecko, aby pamiętało o kradzieżach w szatniach.
Musi wiedzieć, że nie
powinno się zostawiać w
kieszeni kurtki pieniędzy,
kluczy od mieszkania . O
utracie kluczy dziecko powinno natychmiast powiadomić rodziców (złodziej
może być już w drodze do
Waszego domu).
- natychmiastowe reagowanie i zawiadomienie Policji oraz dyrekcji szkoły , gdy
dziecko zacznie być prześladowane przez starszych
kolegów, którzy wymuszają
pieniądze lub jakieś rzeczy
strasząc, grożąc pobiciem,
lub w jakikolwiek inny sposób naruszają prawo.
- zwrócenie uwagi dzieciom
na zagrożenia ze strony obcych.
• dziecko nie powinno
przyjmować od OBCYCH
słodyczy, napojów oraz prezentów;
• nie może mówić OBCYM

o tym , gdzie mieszka;
• pod żadnym pozorem nie
powinno iść z osobą nieznajomą w jakiekolwiek
miejsce przez nią wskazane, wsiadać do samochodu
OBCEGO;
• nie powinno zatrzymywać
się przy osobie OBCEJ , jeśli
w pobliżu nie ma ludzi;
• jeśli OBCY będzie próbował je zatrzymać powinno
biec w kierunku, gdzie są
ludzie (do sklepu, na pocztę, itp.), jeśli będzie taka
potrzeba - nie wstydzić się
wołać o pomoc.
Nie powinniśmy straszyć
dziecka policjantem - w
razie zagrożenia nie zechce
prosić o pomoc funkcjonariusza, osoby, której się boi,
do której nie ma zaufania.
- aby uniknąć pogryzienia
dziecka przez bezpańskie
psy nauczmy je, że:
• nie wolno dotykać i głaskać psów bezpańskiech lub
obcych bez zgody właściciela;
• nie powinno zbliżać się do
suki ze szczeniętami; przeszkadzać psu w jedzeniu;
nie należy zabierać przedmiotów pilnowanych przez
psa;
• nie można drażnić zwierząt, bić i rzucać w nie kamieniami.
Jeśli zauważysz obce
dziecko w tarapatach, nie
przechodź obojętnie! Zainteresuj się, spróbuj pomóc
- w razie potrzeby zadzwoń
na Policję. Możesz zapobiec
nieszczęściu.

Zawody wędkarskie

Domaniowie odbyły się
zawody o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w
Jedlińsku.
Uczestników - 24 osoby.
Wyniki:
1. Łukasz Przybyłowski:
8400 pkt
2. Krzysztof Kurasiński:
3940 pkt
3. Michał Olender:
3500 pkt
Puchary ufundowali Wójt
Gminy Wojciech Walczak
oraz Prezes BS w Jedlińsku
Krzysztof Sadurski

W

dniu 28-29.07.2007
r. w Domaniowie
odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy
Jedlińsk. Uczestniczyły 23
osoby.
Wyniki:
1. Łukasz Przybyłowski:
5120 pkt
2. Jan Paszkiewicz: 4940 pkt
3. Dariusz Patynowski:
4240 pkt
W dniu 1-2.09.2007 r. w

Infomacje zaczerpnięto ze
strony: www.e-grajewo.pl
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AKCJA LATO 2007

L

ato rozpoczęliśmy 23
czerwca,
rozpalając
tradycyjne
ogniska
sobótkowe w: Jedlińsku,
Ludwikowie, Piasecznie. Zabawie towarzyszyła muzyka
i liczne konkursy związane
z tradycją Nocy Świętojańskiej: wicia wianków, zręcznościowe, plastyczne. Jak
co roku liczna grupa śmiałków wyruszyła w Jedlińsku
na poszukiwanie ,,kwiatu
paproci”. Według legendy
ma on przynieść znalazcy
ogromne bogactwo. Z odnalezieniem były jednak pewne
problemy, bo nikt nie wie jak
ów kwiat wygląda. Jednakże
tuż przed północą został odnaleziony, a znalazca otrzymał maskotkę .
Synonimem wypoczynku i relaksu dla uczniów są
wakacje: czas bez porannego wstawania i klasówek. Po
dziesięciomiesięcznej wytężonej dla większości z nich
pracy czas oczekiwany, gdyż
oznacza labę i dobrą zabawę.
Niestety, nie wszyscy z nich
mają szansę wyjechać na
zorganizowany wypoczynek.
Z myślą o nich organizowana jest „Akcja Lato”. Dzięki
niej dzieci i młodzież mogą
ciekawie, miło i pożytecznie
spędzić czas korzystając z
różnych form wypoczynku.
Zajęcia prowadzone były
w Gminny Ośrodku Kultury w Jedlińsku, Świetlicy
Środowiskowej w Jedlance,
Wiejskiej w Ludwikowie i
Gminnym Ośrodku Sportu i
Rekreacji. Program obejmował zajęcia sportowe, rekreacyjne, oświatowe i kultural-

ne. Dzieci i młodzież mogły
pogłębiać swoje zainteresowania lub poszukać tego, w
czym są dobre, a co z czasem
może przerodzić się w pasję.
Zaplanowano ponadto wycieczki piesze, rowerowe oraz
autokarowe. W trakcie zajęć
,,Baśnie, bajki i bajeczki”, czy
w przedstawieniu ,,Dwie
Dorotki” dzieci przeniknęły
na drugą stronę zaczarowanego lustra, do kraju baśni,
legend, dobrych wróżek, i
pięknych królewiczów. W
ramach zajęć ,,Wesołe litery
w podróży’’ wyruszyliśmy
w podróż na gapę do wybranych krajów UE i Chin,
poznając zabytki, legendy i
kulturę. Rozwijaliśmy wyobraźnię i umiejętności manualne w trakcie zajęć plastycznych: wykonując pejzaż
techniką origami płaskiego,

ta. Można było także spróbować swoich umiejętności
intelektualnych w quizach,
które cieszyły się ogromnym
powodzeniem. Nie zabrakło także bardzo lubianych
i popularnych: turniejów
/piłkarzyków, warcab, chiń-

Młodzież na wycieczce w Zamościu
motyle metodą witrażu. W
pracach z wykorzystaniem
suszonych kwiatów i roślin
zachowaliśmy odrobinę la-

Zwycięska drużyna ze Starych Zawad
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Młodzież w przedstawieniu „Dwie Dorotki”

czyka, ping-ponga/, a także
kalamburów, Familiady, wycieczek pieszych, rajdu rowerowego do Błotnicy, gier

zespołowych i sprawnościowych na boisku. Radosne
wakacje to przede wszystkim dobra zabawa z rówieśnikami, a tej nie zabrakło
podczas zmagań w różnych
konkurencjach. W sierpniu
rozegraliśmy mecz przyjaźni
o Puchar Wójta w piłce nożnej i siatkówce plażowej. Od
01-03 sierpnia br. po raz kolejny rozgrywany był Turniej
,,Dzikich Drużyn”. Chłopcy
z rocznika 93’ i młodsi mogli sprawdzić swoje umiejętności gry w piłkę nożną.
Do turnieju przystąpiło 8
drużyn z następujących
miejscowości: Czarny Ług,
Bierwiecka Wola, Jankowice, Lisów, Jedlińsk, Piaseczno, Stare Zawady oraz ze
Świetlicy Środowiskowej w
Jedlance. W tym roku większość sukcesów odniosła
drużyna ze Starych Zawad.
Zdobyli Puchar Wójta oraz
tytuły najlepszego bramkarza /Maciej Oczkowski/ i
zawodnika /Krzysztof Gut/.

Zwycięskie drużyny w Turnieju Siatkówki Plażowej

Drugie i trzecie miejsce zajęły kolejno drużyny z Czarnego Ługu i Bierwieckiej Woli.
Najlepszym strzelcem został
Krzysztof Skowron /Czarny
Ług/. Wszyscy zawodnicy
otrzymali nagrody rzeczowe. Na tym nie koniec emocji sportowych. 11 sierpnia
odbył się Turniej Siatkówki
Plażowej. Uczestniczyło w
nim 8 drużyn: 4 ze Wsoli, 2
z Piaseczna oraz z Bierwieckiej Woli i Jedlińska. Był on
niezwykle atrakcyjny, wzięli w nim udział nie tylko
dzieci, młodzież, ale także
oldboye. W ﬁnale o Puchar
Wójta zagrały drużyny z Jedlińska /Michał Kwiatkowski, Krzysztof Cielniak/ i
Wsoli /Michał Wieczorek,
Maciej Grzeszczyk/. Mecz
był bardzo wyrównany. O
zwycięstwie zespołu z Je-

dlińska zdecydował trzeci
set. Trzecie miejsca przypadło także drużynie ze Wsoli
/Dominik Kiełbasa, Dominik Lutek/. Trzy pierwsze
drużyny otrzymały nagrody
rzeczowe w postaci piłek do
siatkówki, pozostali drobne upominki. Fundatorem
wszystkich nagród była GK
ds. RPA. Wszystkim młodym sportowcom gratulujemy wspaniałej sportowej
rywalizacji. Kto wie, może
wśród nich jest przyszły
reprezentant Polski? Oczywiście to tylko część zajęć
kulturalno - rekreacyjnych,
z których skorzystały dzieci
i młodzież. Zaproponowaliśmy im kreatywną formę
spędzania wakacji, w której
nie ma nudy i biernościa,a
każda aktywność rozwija.
Na zakończenie wakacji w

Sportowe wakacje gimnazjalistów

Lato w PSP w Bierwcach

W

akacje to dla niektórych wymarzony i miło spędzony czas,
jednak dla większości dzieci
wiejskich to czas nudy, lub
ciężkiej pracy.
Już po raz trzeci w naszej
szkole prowadzona była
akcja letnia. Głównym jej
inicjatorem i organizatorem była nauczycielka Bożena Paluch. W zajęciach
organizowanych przez nią
oraz dwie inne nauczycielki - Annę Kozłoską i Dianę
Klocek, jak również panią
woźną Teresę Krupę, która codziennie udostępniała
szkołę, brała udział grupa

dzieci licząca od 12 do 15
osób. Podczas codziennych,
trwających przez dwa tygodnie spotkań uczestnicy brali udział w zajęciach
sportowych, grach świetlicowych, rajdzie rowerowym po najbliższej okolicy (zwiedzili fermę strusi
we wsi Romanów), lepili
z plasteliny, wykonywali
latawce, ilustracje do wysłuchanych baśni W czasie
trwania akcji odwiedził nas
Sekretarz Gminy Pan Włodzimierz Dłużewski. Zajęcia uświetnione były dzięki
GK ds RPA znajdującej się
przy UG w Jedlińsku, któ-

Młodzież na wycieczce w Zamościu
Świetlicy Środowiskowej w
Jedlance odbyła się zabawa.
Uczestniczyły w niej dzieci i
młodzież z Jedlanki i Jedlińska. Nagrodą dla najbardziej
aktywnych
uczestników
,,Akcji Lato” był wyjazd do
Warszawy lub Zamościa
sﬁnansowany ze środków
Gminnej Komisji do spraw

W

Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Wakacje się skończyły,
a wraz z nimi słodka laba.
Trzeba powiedzieć: „Witaj
szkoło!!!” Życie wraca do
normalnego dziesięciomiesięcznego trybu.
Agnieszka Gryzek

akacje na sportowo
spędzili uczniowie
gimnazjum w Jedlińsku powołani do kadr wojewódzkich Mazowsza w różnych
kategoriach
wiekowych.
Juniorzy i juniorki młodsze
przebywali na obozach w
Międzyzdrojach, Spale, Warszawie i Białej Podlaskiej.
Sekcja strzelecka za bazę
przygotowań do kolejnych
startów wybrała Ustkę oraz
Starachowice. Lekkoatleci
ULKS z najmłodszej grupy
wiekowej budowali formę
w Białce Tatrzańskiej i nadmorskim Rewalu. Oprócz
codziennych treningów był

czas na piesze wycieczki po
górach, kąpiel i plażowanie,
wieczory z karaoke. Uczestnicy obozów dopingowali
ﬁnalistki wyborów Miss Bałtyku, bawili się na imprezach
„Białczańskich Wici”, podziwiali festiwalowe pokazy
ogni sztucznych. To tylko
niektóre z dodatkowych
atrakcji
urozmaicających
pobyt na zgrupowaniach.
Co ważne, nie dokuczyły
żadne choroby i kontuzje. A
zatem, wrześniowa dyspozycja startowa powinna być
wyśmienita!

ra na ten cel przeznaczyła
kwotę, za którą zakupione
zostały gry świetlicowe oraz
inne materiały i przybory

niezbędne do prowadzenia
akcji.
Joanna Mazur

Krystian Kilar
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Konkurs ,,Mieszkajmy Piękniej” rozstrzygnięty

L

atem ogłosiliśmy konkurs
,,Mieszkajmy
Piękniej”, będący integralną
częścią II Turnieju Sołectw.
Trwał on do 1 września i
spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Łącznie wpłynęło 25
zgłoszeń:
,,Najładniejszy
ogród przydomowy” - 9,
,,Najładniejsza posesja”- 10
,,Najładniejsze sołectwo”- 6.
Celem konkursu było promowanie idei proekologicznych wśród mieszkańców.
Przede wszystkim jednak
chcieliśmy docenić codzienną prace, ciekawe pomysły i
rozwiązania w tworzeniu
zadbanych posesji, tudzież
wspaniałych ogrodów przydomowych. Dzięki temu
powstają wspaniałe warunki
do rekreacji i wypoczynku,
a gmina staje się coraz bardziej kolorowa, piękniejsza
i weselsza, za co jesteśmy
szczególnie wdzięczni. Bo
przecież to my mamy największy wpływ na to, jak
wygląda nasze najbliższe
otoczenie. Pomysłów nie
brakowało, świadczą o tym:
oczka wodne, równo przystrzyżone krzewy, wyszu-

kane żywopłoty, przepiękne kompozycje kwiatów w
donicach, wypielęgnowane
trawniki, różnokolorowe
pelargonie, piękne róże,
wrzosy. Wszystko to tworzy przepiękną architekturę
zieleni, natomiast ciekawe
aranżacje części rekreacyjnej posesji zachwycić mogą
wielu.
Komisja Konkursowa 4
września odwiedziła wszystkie zgłoszone ogródki, posesje i sołectwa. Miała nie
lada problem z wyborem
tych najładniejszych.
W kategorii ,,Najładniejszy ogród przydomowy”
przyznano:
I miejsce – Pani Donacie
Chojnackiej / Wola Gutowska /
II miejsce – Pani Beacie Kowalczyk /Płasków /
Przyznano 2 równorzędne
wyróżnienia:
- Pani Justynie Płaskocińskiej /Jedlińsk, ul. św.Wojciecha /
- Panu Jerzemu Królowi /
Budki Wierzchowskie /
Nagrodzeni w kategorii
,,Najładniejsza posesja”:
I miejsce – Pan Dominik

To warto przeczytać
Literatura dla dorosłych
Igor Witkowski - ,,Germania Plany III Rzeszy na
okres powojenny”. Książka
porusza tematykę nieopisanej dotąd historii Trzeciej Rzeszy. Poświęcona
jest monstrualnym planom
Hitlera wobec świata, jakie
miały zostać zrealizowane
po zwycięstwie w Europie –
począwszy od planów ataku
i kolonizacji Stanów Zjednoczonych i Ameryki Południowej, a skończywszy na

projektach architektonicznych związanych z zamiarem budowy nowej stolicy
świata – tytułowej Germanii.
Tadeusz Isakowicz - Zaleski ,, Księża wobec bezpieki”
Publikacja książki Isakowicza – Zaleskiego to głośna
długo oczekiwana książka.
Jak mówi autor:,, to nie jest
książka o agentach w sutannach, ta książka ma pokazać,
co działo się z Kościołem w
latach komunizmu. Nie jest

Mikulski / Mokrosęk /
II miejsce – Pan Dariusz Lipiński /Stare Zawady /
Przyznano 2 równorzędne wyróżnienia:
-Pani Marii Kwiecień /Ludwików /
-Panu Aleksandrowi Piotrowi Fokt /Bierwiecka Wola /
Równolegle z przeglądem
ogródków i posesji komisja
oceniała 6 sołectw /Czarny
Ług, Piaseczno, Płasków,
Ludwików, Stare Zawady,
Bierwiecka Wola/. Wsie
mogły starać się o miano
,,Najładniejszego sołectwa” gminy Jedlińsk w roku
2007. Tytuł ten przyznany
został miejscowości Ludwików, która była wzorcowo
posprzątana przez mieszkańców. Komisja doceniła
tym samym zaangażowanie
całej społeczności lokalnej
w działaniach na rzecz swojego najbliższego otoczenia:
wykoszone rowy przydrożne, ład i porządek na posesjach i miejscach publicznych.
Za aktywność i zaangażowanie dyplomy otrzymają również sołectwa, które
zgłosiły swój udział w konani listą agentów, ani tym
bardziej próba podważania
mitu niezłomnego Kościoła. Przeciwnie – każdy kto
przeczyta tą książkę bez
trudu dostrzeże, że jest ona
wielkim potwierdzeniem
klęski SB, która przez lata
bezskutecznie starała się
zniszczyć polski Kościół.
Literatura dla pań
Danielle Steel: ,,Koniec
Lata”, ,,Teraz i na zawsze”,
,,Cud”- autorka historię
kłamstwa, zdrad, romansów.
Ouria Tiouli:,, Honor kobiety” to wstrząsające świa-

kursie. Inicjatywa ta miała służyć integracji naszej
gminnej społeczności.
Dziękujemy Państwu, że
zechcieliście podzielić się
pięknem Waszych ogrodów
i posesji. Pasjonatom ogrodnictwa życzymy nowych
ciekawych pomysłów, a tym
mniej wytrwałym, aby od
czasu do czasu spojrzeli łaskawszym okiem na nasze
naturalne środowisko. Serdecznie dziękuję również
sołtysom za współpracę i
wsparcie..
Słowa
podziękowania
kierujemy również do pani Grażyny Wasiłek i pana
Andrzeja Kosno za wsparcie tej pożytecznej i pięknej
inicjatywy. Panu Andrzejowi dziękujemy za ufundowanie dodatkowych nagród
dla właścicieli nagrodzonych ogródków.
Wręczenie nagród dla laureatów miało miejsce podczas II Turnieju Sołeckiego.
Zdjęcia z konkursu oglądać
można w GOK-u i na stronie internetowej urzędu
gminy www.jedlinsk.pl.
AG
więcej zdjęć na str. 20
dectwo z piekła, jakim są
niektóre kraje muzułmańskie, gdzie kobiety, pozornie wolne, maja tylko jedno
prawo- cierpienie w ,, milczeniu”.
Monika Szwaja: ,, Stateczna i postrzelona”, ,, Zapiski
stanu poważnego”, to polskie powieści romansowe
tzw. zaskakujące, czyli z nietypowym przebiegiem.
Ponadto, biblioteka zachęca do korzystania z czasopism, zarówno dzienników,
jak i prasy kolorowej.
Serdecznie polecam.
Grażyna Wąsik

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH
Przypominamy, że wymiana dowodów osobistych trwa tylko do 31 grudnia 2007 r. i termin ten nie zostanie przedłużony. Wydłużenie do 31 marca 2008 r. czasu, w którym książeczkowe dowody osobiste będą
mogły poświadczyć tożsamość i obywatelstwo polskie, nie jest tożsame z przesunięciem terminu wymiany
dowodów. Wydłużenie ważności dowodów dotyczy wyłącznie osób, które złożą wnioski o wydanie dowodu
do końca grudnia br., lecz z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na wyprodukowanie nowego dowodu
osobistego, były po 1 stycznia 2008 r. pozbawione możliwości załatwiania różnych spraw wymagających
potwierdzenia tożsamości.
Uprzejmie informujemy, że będzie możliwość wykonania zdjęć do dowodu w Gminym Ośrodku Kultury w Jedlińsku
ul. Krótka 1, w dniach 09.10.2007 i 16.10.2007 od godz. 11:00 - 14:00.
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Inwestycje
Dobiegający koniec III
kwartału br. to okres intensywnej realizacji inwestycji gminnych .Jak co roku
gmina realizuje projekty
w zakresie budownictwa
drogowego, komunalnego,
oświatowego, kulturalnego,
oraz ochrony zdrowia .
Dzięki wcześniejszemu
przygotowańiu inwestycji
pod względem formalnoprawnym, uzyskanie stosownych pozwoleń i uzgodnień budowlanych sprawnie
i w terminie zakończone
zostały :
OŚWIATA
- wymiana drewnianej
stolarki okiennej na PCV
w PSP w Ludwikowie i
PSP w Jedlance o wartości
104.190,22 zł.
- termomodernizacja z
wymianą stolarki i efektowna elewacją PSP w Starych Zawadach za kwotę
380.744,70 zł.
- na ukończeniu są prace
związane z termomodernizacją wymiana stolarki i
wykonaniu elewacji ostatniego segmentu ZSP w Jedlińsku. Wartość tych prac
330.632,81 zł.
Łączne nakłady na zadania z zakresu modernizacji
obiektów oświatowych/bez
remontów bieżących wykonanych w okresie wakacji w
wewnątrz budynków/ wynoszą 815.567,73 zł.
WODOCIĄGI
W lipcu br. zakończone
zostały roboty przy budowie sieci wodociągowej z
przyłączami w miejscowości Klwaty Stare i Klwaty
Komorniki .

Powstał wodociąg łącznej
długości 5.065 mb z przyłączami dla 71 odbiorców
długości 2.332 mb. Wartość
inwestycji 269.988,06 zł.
Trwają prace związane
z modernizacją sieci wodociągowej polegające na
montażu urządzeń podwyższających ciśnienie wody w
miejscowości Mokrosęk
Zamontowane
zostały
dwa zbiorniki o pojemności 85 m³ każdy z zestawem
pompowym podwyższających ciśnienie wody. Zakładany termin zakończenia
prac 30.09.2007 r. Wartość
zadania 488.771,20 zł.
We wrześniu br rozstrzygnięty zostanie przetarg na
budowę sieci wodociągowej w miejscowości Lisów
– Borki z terminem zakończenia 15.12.2007r.Powstanie wodociąg o łącznej długości 1286 mb.
DROGI
Budowa dróg to jeden z
priorytetów w harmonogramie inwestycyjnym gminy
i coroczne budowana ich
długość ulega zwiększeniu.
W pierwszej połowie br
wykonane zostały odcinki:
- Wsola – Piastów Stary 1.335 mb.
- Wierzchowiny –Huta 800 mb.
- Wola Gutowska- 560 mb.
- Wielogóra ul. Słoneczna
- 665 mb.
- Płasków – Józefów -587
mb.
Łączne nakłady na przebudowę tych odcinków dróg
wyniosły 1.053.455,85zł
Aktualnie rozstrzygnięto
postępowanie przetargowe
i podpisano umowy z Wykonawcami na drogi :
- Jedlińsk ul. Piaskowa - 800
mb.

Odnowiony budynek świetlicy w Jankowicach

Otwarcie drogi w Płaskowie
- Klwaty Kolonia - 520 mb.
- Wielogóra ul.Krótka, Dojazdowa,Wiśniowa - 773
mb.
- Wsola ul. Gombrowicza,
Pałacowa - 550 mb.
- Wielogóra ul. Długa - 820
mb.
- Kępiny – Narty - 1120mb.
- Zawady Stare- 780mb.
o
łącznej
wartości
1.759.989,54 zł.
Ponadto wykonane zostały, bądź wykonane zostaną
prace związane z bieżącym
utrzymaniem dróg w postaci remontów, budowy przepustów drogowych, wykonanie poboczy, montażu
oznakowania pionowego .
KOMUNALNE
Trwają prace projektowe związane z rozbudową
oczyszczalni ścieków w Jedlińsku, oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami w miejscowości Jedlanka, Piaseczno,
Wola Gutowska .Wykonawca projektu jest Firma BIO-SYSTYEM z Piotrkowa
Trybunalskiego z którą w
wyniku przetargu podpisana została umowa na kwotę
195.200,00 zł. Zakładany
termin zakończenia prac
projektowych 30.09.2007r.
W dniu 10 września br
podpisano natomiast umowy z Wykonawcą modernizacji oświetlenia drogowego
w gminie Jedlińsk. Efektem
podpisanej umowy będzie
montaż 118 nowych opraw
oświetleniowych z montażem 1696 mb. nowych linii
nn na nowych słupach oraz
dobudowa 2766 mb obwodów na istniejących liniach

energetycznych .Kwota zadania 189.717,76 zł.
OCHRONA ZDROWIA,
KULTURA
W czerwcu br. zakończony został remont świetlicy
wiejskiej w Jankowicach.
Obiekt przeszedł gruntową
renowację polegającej na
wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej, dociepleniu
ścian z efektywna elewacją
,nową aranżacją wnętrza,
oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku .
W sierpniu natomiast
wprowadzono Wykonawcę
na roboty remontowe świetlicy wiejskiej w Lisowie
.zakres remontu niemalże
identyczny w zakresem w
świetlicy w Jankowicach .
Łączne nakłady na remonty tych świetlic wyniosą 472.936,81 zł.
Jedną z ważniejszych i
kosztownych
inwestycji
w gminie będzie budowa
Ośrodka Zdrowia w Bierwcach. Prace przy budowie
rozpoczęto w sierpniu br. a
termin zakończenia - wrzesień 2008r. Wykonawcą
robót jest Firma RO S.A.
–BUD z Radomia, która w
wyniku przetargu złożyła
najkorzystniejszą ofertę. Powstanie nowoczesny obiekt
posiadający w swym zakresie trzy gabinety lekarskie,
gabinet stomatologiczny,
gabinet zabiegowy, pokój
szczepień, oraz kompletne
zaplecze socjalno – sanitarne .
Koszt budowy Ośrodka Zdrowia to kwota
1.126.700,37 zł.
Adam Zieliński
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II TURNIEJ SOŁECT W
rzeciąganie liny, skoP
ki w workach i rzut
podkową do celu to tylko

ko
te
ju
parę z licznych konkuren- so
cji, w których wzięli udział la
mieszkańcy gminy Je- Je
dlińsk podczas II Turnieju ka
Sołectw w dniu 16 wrze- M
śnia na stadionie GOSiR w Z
Jedlińsku. Organizatorem W
imprezy był Wójt Gminy
w
Jedlińsk.
Celem Turnieju jest: po- uc
pularyzacja rekreacji wśród w
mieszkańców sołectw, pro- cz
mocja imprez masowych no
dostępnych dla wszystkich ży
chętnych,
zapewnienie
czynnego wypoczynku i w
współzawodnictwa sporto- po
wego oraz uaktywnienie sa- re
morządów wiejskich. Z ro- Sz
ku na rok impreza cieszy się ko
coraz większym zaintereso- bi
waniem. Przybywa nie tyl- pr
ko uczestników, ale również dw

10

onkurencji sportowych. W
egorocznej edycji Turnieu wzięło udział dwanaście
ołectw (Bierwiecka Woa, Czarny Ług, Jankowice,
edlanka, Jedlińsk, Klwata Szlachecka, Ludwików,
Mokrosęk, Piaseczno, Stare
Zawady, Wola Gutowska,
Wierzchowiny).
Blok rekreacyjno-sportowy został przygotowany dla
czestników różnych grup
wiekowych. Impreza rozpozęła się od sztafety sprawościowej, w której zwycięyło sołectwo Ludwików.
Następnie sołtysi testowali swą precyzję w rzutach
odkową do celu. Konkuencję tę wygrała Klwatka
zlachecka. W pozostałych
onkurencjach zwyciężyli:
ieg z taczką- Piaseczno,
rzenoszenie partnera- Luwików, przeciąganie liny i

II TURNIEJ SOŁECT W
rzuty osobiste do kosza kobiet-Bierwiecka Wola, rzuty
osobiste do kosza mężczyzn-Jedlanka. Atrakcyjną konkurencją okazał się konkurs
plecienia powróseł. Oceniana była nie tylko ilość, ale i
jakość ich wykonania. Najwięcej powróseł wykonał
reprezentant Bierwieckiej
Woli. Zmagania sołectw
zakończył mecz piłki nożnej, pomiędzy drużynami
z Wierzchowin i Jedlanki.
Zwycięstwo przypadło drużynie z Wierzchowin.
II Turniej Sołecki wygrało
sołectwo Ludwików zdobywając 103 pkt. W nagrodę pojadą na jednodniową
wycieczkę. II miejsce zajęło
Piaseczno 99pkt., III miejsce Bierwiecka Wola-93pkt,
IV miejsce Stare Zawady-64pkt, V miejsce Jedlanka i
Wierzchowiny-62pkt.

::

Pierwsze pięć sołectw
otrzymały puchary i nagrody. W trakcie Turnieju nie
brakowało radosnego nastroju, dobrej zabawy i dopingu licznie zgromadzonych mieszkańców
Jedynym elementem, który stanowi zawsze wielką
niewiadomą jest pogoda.
Tym razem aura nas nie zawiodła. Tego dnia do dobrej
zabawy wystarczyło zabrać
z domu całą rodzinę, dobre
samopoczucie i odwiedzić
stadion GOSiR. Dużą popularnością wśród najmłodszych cieszyło się wesołe
miasteczko, wata cukrowa,
baloniki
nadmuchiwane
helem. II Turniej Sołecki
zakończył się wspólną zabawą przy muzyce. Następny
już za rok.
AG
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Z kart historii...
Życie kulturalne Jedlińska.

„Gazeta Radomska” w
maju 1917 roku w korespondencji z Jedlińska pisała o poświęceniu „nowo
założonej straży ogniowej ochotniczej”. Poważny
wkład w organizację Straży
jedlińskiej wnieśli okoliczni ziemianie. Pierwszym
prezesem wybrano Janowskiego z Bartodziej, a Grobicki z Piastowa, czytamy:
„kolejną oﬁarą 500 koron
zasilą kasę straży”.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św., następnie
kazaniem
miejscowego
proboszcza z, „wezwaniem
do pracy dla Ojczyzny”. Po
majowym nabożeństwie,

zebrani w miejscowej szkole wysłuchali odczytu Z.
Węglińskiej z Radomia „O
Konstytucji 3 Maja”. „Odczyt zrobił silne wrażenie,
po nim nastąpiły obrazy
niknące, ilustrujące nasze
przeżycia w ciężkim jarzmie niewoli”.
W dwa miesiące później,
w lipcu 1917 r. „Gazeta Radomska” informowała, że:
„W Jedlińsku, w nadchodzącą niedzielę dn. 15 bm.
odbędzie się poświęcenie i
otwarcie biblioteki ludowej
wraz z czytelnią. Bibliotekę
i czytelnię otwiera miejscowe Koło Polskiej Macierzy
Szkolnej, po poświęceniu

odbędzie się odczyt dyr.
stacji doświadczalnej w
Piastowie p. Olędzkiego „O
Polsce” pod względem gospodarczym i etnograﬁcznym”.
Miejscowe Koło Macierzy
Szkolnej, jedno z bardziej
aktywnych w powiecie radomskim, myślało o rozwijaniu w miasteczku życia
kulturalno- oświatowego,
poprzez tworzenie nowych
instytucji
kulturalnych.
Czytamy, że: „W dalszych
projektach Koła jest otwarcie wydziału Uniwersytetu
Ludowego z sekcją teatralną, co zachęci mieszkańców do licznego zapisywania się na członków Koła w
celu stworzenia silnej organizacji oświatowej, która by

i materialnie i skupieniem
sił w pracy wytworzyła silną placówkę Zarządu Koła,
które jak widać piękne ma
plany działania. Składają
panowie: Lewandowski z
Dąbrówki (prezes), Olędzki z Piastowa (wiceprezes),
członkowie: ks. Januszkiewicz ze Wsoli, nauczyciel
miejscowy p. Borek, ob.
Wroniecki i gospodarz Piwoński. Dotąd Koło liczy
60 członków”.
Te dobre tradycje organizowania życia kulturalno-oświatowego, rodzące się
na progu niepodległości 90
lat temu, warte dziś przypomnienia.

składek strażaków, sympatyków i miejscowego społeczeństwa.(zdjęcie sztandaru). Po uroczystym wbiciu
pamiątkowego
gwoździa
nastąpiła prezentacja sztandaru i odznaczenie jednostki „Srebrnym Medalem Za
Zasługi dla Pożarnictwa”.
Odznaczono i uhonorowano również druhów strażaków: Złotym Medalem za
Zasługi Dla Pożarnictwa:
Henryk Czesław Paluch,
Florian Michalec, Antoni Adamczyk, Eugeniusz
Popławski, Ks. Proboszcz
Edward Mosioł, Mirosław
Hernik- sponsor.
Srebrnym Medalem:
Krzysztof Jan Ziółek, Grzegorz Tomaszewski- sponsor,
Marek Jaworski- sponsor.
Brązowym Medalem:
Marian Wacław Markiewicz,

Marek Zbigniew Sambor,
Czesław Henryk Jurczak,
Stanisław Zygmunt Kowalczyk, Andrzej Dudzik, Kazimierz Szymański.
Odznakę
Wzorowego
Strażaka otrzymali:
Zygmunt Śpiewakowski, Tomasz Kopciński, Stanisław
Bukowski, Tomasz Wojciech
Maj, Rafał Dudzik, Marian
Piotr Popławski, Marek Dudzik, Jacek Kozdra. Uroczystość uświetniło przyjęcie w
szeregi straży młodych druhów w wieku od 14-18 lat i
ich uroczyste ślubowanie. W
skład nowo powstałej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wchodzi 11 chłopców i 3
dziewczęta. Jest to perspektywą pomyślnego rozwoju
dla miejscowej jednostki i
społeczeństwa.
Genowefa Szpotowicz

dr Stefan Rosiński

Ochotnicza Straż Pożarna

75-lecie OSP w Jankowicach

21

lipca 2007 roku odbyła się uroczystość
obchodów 75 rocznicy powstania i nadania sztandaru
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jankowicach.
Uroczystość rozpoczęto
mszą św. w Kościele paraﬁalnym pod celebrą Ks. Szymona Chodowicza- kapelana
powiatowego strażaków, po
czym strażacy w szyku przemaszerowali na plac przy
remizie OSP. Przemarszowi
przygrywała orkiestra dęta z
OSP z Jedlińska, towarzyszyli goście zaproszeni i liczni
mieszkańcy Jankowic. Meldunek z gotowości jednostki
odebrał Zbigniew Gołąbek
Z-ca Prezesa ZW ZOSP w
Warszawie.
OSP w Jankowicach powstała w dniu 8 marca 1931
roku. W chwili powstania
liczyła 26 członków. I Naczelnikiem nowo powstałej
straży został Kazimierz Piekarski, jego zastępcą Kazimierz Wardawy a Prezesem
- Proboszcz Paraﬁi Ks. Stefan
Wadowski. Po miesiącu straż
liczyła już 32 członków.
Obecnie straż liczy 22
członków. Prezesem jest
Tomasz Kopciński, Wiceprezesem i Naczelnikiem
Zygmunt
Śpiewakowski,
drugim Wiceprezesem Ka-
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zimierz Szymański, Sekretarzem Stanisław Kowalczyk,
Skarbnikiem Czesław Jurczak, Gospodarzem Marian
Markiewicz.
Najdłuższym stażem w
OSP szczycą się:
Antoni Adamczyk- 60 lat
Ryszard Ziółek- 50 lat
Henryk Paluch- 45 lat
Eugeniusz Popławski 45 lat
Florian Michalec- 40 lat
Andrzej Dudzik- 35 lat
Marian Markiewicz- 25 lat
Stanisław Bukowski- 25 lat
Czesław Jurczak- 25 lat
Stanisław Kowalczyk- 25 lat
Marek Sambor- 25 lat
W dniu 20 marca 1936
roku rozpoczęto budowę
pierwszej remizy strażackiej.
Budowę poprowadził Mieczysław Kacprzak z Radomia. Obecny murowany budynek remizy powstał 1992
roku. W roku bieżącym został zmodernizowany. OSP
posiada samochód marki
„Żuk” z 1985 roku, 2 motopompy i podstawowy sprzęt
gaśniczy.
Uroczystego
nadania
sztandaru jednostce dokonał Andrzej Szczych- Prezes Zarządu Powiatowego
ZOSP, a poświęcenia Ks.
Edward Mosioł- miejscowy
proboszcz. Sztandar został
zakupiony ze społecznych

90-lecie OSP w Jedlińsku

W

dniu 1 lipca 2007
roku Druhowie z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku świętowali
podwójny jubileusz a mianowicie 90 lecie jednostki
i 80 lecie Orkiestry Dętej
działającej przy OSP.
W mszy św. odprawionej
przez księży związanych z
OSP przynależnościowo i
uczuciowo tj. Ks. Prałata
Henryka Ćwieka i Ks. Szymona Chodowicza- kapelana powiatowego Strażaków
uczestniczył cały skład jednostki, a orkiestra włączyła
do nabożeństwa utwory na
wysokim poziomie muzycznym. Pod batutą kapelmistrza Andrzeja Rajkowskiego poprowadziła jubilatów i
ich gości deﬁladowym krokiem przed ﬁgurkę św. Floriana, skąd wszyscy udali
się pod strażnicę gdzie z-ca
prezesa ZW ZOSP w Warszawie Zbigniew Gołąbek
odebrał meldunek od komendanta gminnego OSP
Jerzego Przybyłowskiego o
gotowości jednostki OSP
Jedlińsk do uroczystego
apelu. W imieniu Zarządu
Gminnego Oddziału ZOSP
powitała jubilatów i uczestników uroczystości, w tym
gości, jego sekretarz druhna Genowefa Szpotowicz.

Przybliżyła też zebranym
ważne wydarzenia z historii
działalności obydwu jubilatów.
Odznaczeni
Ważną częścią programu
jubileuszowych uroczystości było wręczenie odznaczeń. Oto lista osób uhonorowanych medalami i
odznakami.
Prezydium ZG ZOSP RP
nadało dh Janowi Langierowiczowi Medal Honorowy
im. Bolesława Chomicza, a
druha Jerzego W. Przybyłowskiego w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju
i umocnienia związku odznaczyło Złotym Znakiem
Związku.
Na wniosek Prezydium
Zarządu ZW Województwa
Mazowieckiego ZOSP RP
w Warszawie zostali odznaczeni:
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
Druhowie:
1. Grzegorz Elżanowski
2. Edward Płużycki
3. Janusz Śliwowski
4. Piotr Wilkowski
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
Druhowie:
1. Krzysztof Gołębiowski
2. Daniel Jastrzębski
3. Błażej Kapusta

50- lecie Jednostki OSP w Wielogórze
W dniu 20 maja 2007 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Wielogórze uroczyście
obchodziła jubileusz 50-lecia powstania jednostki.
Wielogóra stała się znana
w swych okolicach dopiero
w roku 1957. wtedy właśnie
Jan Cęckiewicz naczelnik
OSP w Wielogórze skrzyknął osiemnastu młodych
ludzi, którzy na wezwanie
czy wstąpią do OSP odpowiedzieli TAK. Założycielami OSP byli: Władysław
Bartosiak, Jan Cęckiewicz,
Jan Stróżka, Stanisław Religa, Władysław Wiśniewski, Stanisław Wędzonka,
Bolesław Pyrek, Kazimierz
Sałaciński, Stanisław Kaczor. Założyciele rozpoczęli swoją działalność w starej
kuźni. Dziś mamy okazały

murowany budynek remizy. Obok remizy powstało
piękne boisko do gry w piłkę nożną, które w dniu jubileuszu zostało uroczyście
oddane mieszkańcom.
Zarząd stanowią: Prezes
Wojciech Pyrek, Naczelnik
Marek Wędzonka, Sekretarz Stanisław Molendowski i członkowie: Sałaciński Kazimierz, Wiśniewski
Marcin, Kaczor Stanisław.
Podniosłym elementem
uroczystości było uhonorowanie
odznaczeniami
zasłużonych druhów i działaczy sportowych. I tak,
Złotym Znakiem ZOSP RP
został odznaczony Pyrek
Bolesław. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni:
Wiśniewski Andrzej i Wi-

4. Tomasz Kosior
Brązowym Medalem za
Zasługi dla Pożarnictwa
Druhowie:
1. Jakub Jastrzembski
2. Grzegorz Kondys
3. Sebastian Zawionka.
Wręczono też odznaki
Strażak Wzorowy oraz za
wysługę 60, 55, 50, 40, 35,
30, 25, 20, 15, 10 i 5 lat.
Jubilaci gościli:
Posła na Sejm RP Lucynę Wiśniewską, zastępcę
przewodniczącego Sejmiku
Województwa Mazowieckiego Bożennę Pacholczak,
Marszałka Województwa
Mazowieckiego
Adama
Struzika, członka Zarządu
Województwa Mazowieckiego Piotra Szprendałowicza, Radnego Sejmiku
Mazowieckiego Bogumiła
Ferensztajna, W-ce prezesa

ZW ZOSP RP w Warszawie Zbigniewa Gołąbka,
przedst.. Kom.Woj. PSP
w Warszawie bryg. Piotra
Średniackiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Radomskiego Edwarda Kroka,
Starostę Radomskiego Tadeusza Osińskiego, prezesa
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Radomiu
Andrzeja Szczycha, Przewodniczącego Rady Gminy
Jedlińsk Henryka Krzaka,
Wójta Gminy Jedlińsk, Prezesa Zarządu Gminnego w
Jedlińsku Wojciecha Walczaka, Skarbnika Urzędu
Gminy w Jedlińsku Ilonę
Starzyńską, Komendanta
Policji w Jedlińsku Mirosława Kwapienia, prezesa BS w
Jedlińsku Krzysztofa Sadurskiego i innych.
Genowefa Szpotowicz

śniewski Marcin. Srebrnym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa- Nowak Antoni
Michał. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni:
Hernik Dariusz, Jemiołek
Paweł, Michalec Tomasz,
Michalec Sylwester, Kur-

pik Sławomir. Za wysługę
50 lat tj. od powstania jednostki zostali wyróżnieni:
Sałaciński Kazimierz, Pyrek Bolesław i Kaczor Stanisław- jej założyciele.
Genowefa Szpotowicz
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Wokół tradycji

Sobótka w Piasecznie

Z

godnie ze zwyczajem
dnia 23.06.2007 r. o
godz.19:30 w Piasecznie
odbyła się uroczystość nocy sobótkowej. Po powitaniu zaproszonych gości
i mieszkańców Piaseczna
i Lisowa sołtys Piaseczna
Pan Marek Janiec przybliżył
historię sobótki /w niektórych regionach Polski zwanej nocą Kupały/ i obrzędy
z nią związane. Zgodnie ze
zwyczajem rozpalono ognisko w najwyżej położonym
miejscu, blisko rzeki i przystąpiono do zabawy. Rozpalenia ogniska dokonał radny
pan Waldemar Drabiński i
członek Rady Sołeckiej pan
Zbigniew Miechowski. W
konkurencjach sportowych
takich jak:
- rzut piłką do celu z odległości 3 m
- bieg w workach na dystansie20 m
- konkurs recytacji wierszy
- konkurs na najładniejszy
wianek
- konkurs wicia wianków
- przeciąganie liny – brało

udział 54 osoby. W tej ostatniej konkurencji Rada Sołecka uległa przeważającej
sile mieszkańców. Jeszcze
raz dowiedziono, jaka jest
siła w jedności. Wszyscy
uczestnicy konkurencji zostali nagrodzeni łakociami i
napojami. Podczas trwania
całej imprezy przygrywała
kapela ludowa, śpiewano

piosenki, tańczono wokół
ogniska, pieczono kiełbaski. Nawet niesprzyjająca
aura i awaria nagłośnienia
nie zepsuły dobrej i kulturalnej zabawy, co pokazuje
wykonane zdjęcie. Po zakończeniu zabawy wspólnie
posprzątano teren. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, toteż zaproponowali i
poprosili pana Marka Jańca, ażeby w przyszłym ro-

Sobótkowa lekcja w PG we Wsoli

W

ramach edukacji
regionalnej
nauczyciele starają się przeprowadzać ciekawe lekcje
i kreować inne formy aktywności uczniów, które
pozwolą im zapoznać się
z przeszłością. W naszej
szkole działania te stały
się priorytetem. We wrześniu zamierzamy dokonać
uroczystego otwarcia Izby
Regionalnej, gdzie zgromadzone są ciekawe eksponaty dające młodzieży wyobrażenie o życiu naszych
przodków. W czerwcu
postanowiliśmy przybliżyć
młodzieży tradycje sobótkowe w formie programu
artystycznego. Opiekunki projektu: Małgorzata
Bernat i Anna Borkowska
- Szymaniak stworzyły scenariusz zawierający m.in.
fragmenty „Pieśni świę-
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tojańskiej o Sobótce” Jana
Kochanowskiego oraz piosenki związane tematycznie z tradycją tego święta.
Oprawę muzyczną stanowiły fragmenty utworów
pastoralnym. Zaangażowana w widowisko młodzież
gimnazjalna wykazała się
talentami recytatorskimi
i aktorskimi oraz dużym
obyciem scenicznym. W roli Ducha Dziejów, który objaśniał tajniki historii i źródła obrzędu, wystąpił Karol
Graniak, w rolach uczniów:
Maciej Oczkowski i Bartek
Minda. Heroldem był Cezary Karaś, Historykami
z: Michał Nowakowski. W
urocze Panny z utworu Kochanowskiego wcieliły się:
Marta Pyszczek, Aneta Kuraś, Agnieszka Prusińska
Aneta Klocek, Aneta Pasek,
Marlena Słomka, Ola Wę-

dzonka, Daria Marchewka,
Klaudia Sokalska, Katarzyna Plewińska, Angelika
Latosek. Postać Mistrza Jana z Czarnolasu odtwarzał
Przemysław Kaczor, a rolę
jego narzeczonej – Doroty
zagrała z wdziękiem Ewelina Chaberska. Zielarzem,

ku zorganizował podobna
imprezę. Sołtys podziękował uczestnikom za miłą i
kulturalną zabawę, Radzie
Sołeckiej za pomoc w organizacji imprezy i wspólnie
na zakończenie zaśpiewano
piosenkę ,,Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”
Marek Janiec
/sołtys Piaseczna/

który doradzał odpowiednie mikstury został Filip
Molendowski, zaś Wróżka
- Paulina Rogalska, która
zapoznawała młodzież z
sobótkową magią.
Program spotkał się z
miłym i życzliwym przyjęciem widzów.
Małgorzata Bernat

Gimnazjalistki w rolach Panien z Pieśni Świętojańskiej o Sobótce

Dożynki powiatowe

W

zorem lat ubiegłych
rolnicy z terenu
gminy bardzo uroczyście
dziękowali za zebrane plony najpierw w swoich paraﬁach a w dniu 9 września w
Jastrzębi podczas dożynek
powiatowych.
Gminę Jedlińsk reprezentowali w tym roku miesz-

ak jak co roku przedstawiam
Państwu
krótką
charakterystykę
osób zasłużonych dla naszego rolnictwa.

Pani Grażyna Wasiłek
- pracownik MODR w Radomiu, jest absolwentką
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2005
r. ukończyła Podyplomowe
Studia - Integracja Europejska.
W gminie Jedlińsk pracuje od 2000r. Od początku
prowadzi klub 4 H w Szkole
Podstawowej w Bierwcach,
który w 2004 zdobył 3
miejsce na Ogólnopolskim
Zlocie klubów 4 H za pro-

Bogumił Ferensztajn - były
Wójt i obecny Wójt naszej
gminy -Wojciech Walczak.
Odznaczeniami „Zasłużony dla Rolnictwa” nadanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorowani zostali: Pani Grażyna
Wasiłek i Pan Kazimierz
Radecki.
Wszystkim odznaczonym
gratuluję i życzę dalszych
sukcesów.

gramów Unii Europejskiej
kierowanych dla rolników.
Każdego roku wypełnia
około 500 wniosków o płatności obszarowe. Do chwili
obecnej przygotowała około 520 wniosków z tytułu
inwestycji w gospodarstwach rolnych, rent strukturalnych,
różnicowania
produkcji, gospodarstw niskotowarowych, przystosowania gospodarstw do standardów Unii Europejskiej,
programów rolnośrodowiskowych.
Zdobyte dzięki jej wysiłkom środki znacznie przyczyniły się do poprawy sytuacji ﬁnansowej rolników
a tym samym do rozwoju
Gminy Jedlińsk.
Rolnicy bardzo cenią
sobie jej fachowość i doświadczenie. Nic dziwnego,
że coraz większa grupa rolników pragnie skorzystać z
jej porad i pomocy.

a od 10 lat specjalizuje się w
hodowli gęsi na tucz.
W chwili obecnej posiada 4000 szt. rasy „Kołudzka
Wielka”. Dla potrzeb prowadzonej hodowli zmodernizował 2 budynki gospodarcze instalując lampy tzw.
„kwoki, wentylację grawitacyjną i
mechaniczną.
W 1999 roku wybudował
kolejny budynek przeznaczony do chowu gęsi. Odchów gęsi prowadzony jest
systemem alkierzowym w
sześciu kwaterach.
Trzydniowe pisklęta przez
6 miesięcy tuczone są do
wagi około 7 kg. w oparciu
o własne pasze treściwe i
objętościowe.
Aby rozwijać i modernizować swoje gospodarstwo
Pan Kazimierz korzysta z
programów pomocowych
Unii Europejskiej.To prężnie rozwijający się rolnik
podnoszący swoje kwaliﬁkacje na kursach i szkoleniach
organizowanych
przez instytucje rolnicze.
Chętnie dzieli się swoimi
doświadczeniami z licznie
odwiedzającymi go grupami hodowców gęsi z kraju
i zagranicy. Wszystkim odznaczonym gratuluję i życzę
dalszych sukcesów.
Irena Walczak

Irena Walczak

kańcy Jedlanki. Piękny wieniec wykonali mieszkańcy
Jedlanki -Starej Wsi a oprawę muzyczną przygotował
zespół śpiewaczy ”Jutrzenki” i kapela Pana Wacława
Imiołka.
Organizatorzy tegorocznych dożynek zorganizowali
liczne konkursy z nagroda-

Poznajmy ich bliżej

T

mi. Do zabawy włączyli się
sołtysi wsi: Piaseczno - Pan
Marek Janiec i Nowe Zawady – Pani Jadwiga Brzezińska ze swoimi ekipami.
Podczas uroczystości dożynkowych Starosta Radomski wręczył medale „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”. Otrzymali je między innymi: Maria Jemiołek
– Dyrektor PSP w Starych
Zawadach, Edward Krok
– Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Krzak – Przewodniczący Rady Gminy,

jekt „Moja mała Ojczyzna „
Współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich.
Nawiązała kontakt z TVP
–program rolniczy Agrobiznes. Organizuje szkolenia dla rolników z zakresu: pozyskiwania środków
unijnych, kursy ochrony
roślin, kursy ekologiczne,
spotkania informacyjne na
temat nowych technologii
w rolnictwie, pomaga rolnikom w nawiązaniu kontaktów z ﬁrmami skupującymi
produkty ekologiczne, w
organizowaniu wyjazdów
na targi rolnicze.
Jest doskonałym fachowcem w dziedzinie pozyskiwania środków z pro-

Pani Grażyna Wasiłeki oraz Pan Kazimierz Radecki

Pan Kazimierz Radecki.
20 lat temu przejął 11
hektarowe gospodarstwo
rolne po swoich rodzicach.
W tej chwili gospodaruje na
20 ha.
Od początku swojej działalności próbował specjalizować się w uprawie warzyw
później w produkcji mleka
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Uwaga rolniku

Planowana pomoc ze środków unii europejskiej

J

esienią tego roku powinny zostać uruchomione środki na działanie
„Ułatwienie startu młodym
rolnikom” - czyli premia w
wysokości 50 tys.zł. Działanie to było realizowane w
latach 2004-2006. Obecnie
zaplanowana jest jego kontynuacja, ale na zmienionych warunkach. Ze środków tych podobnie jak poprzednio mają szansę skorzystać osoby pełnoletnie
w wieku do 40 lat, które po
raz pierwszy rozpoczynają
prowadzenie gospodarstwa
i posiadające kwaliﬁkacje
zawodowe / czyli wykształcenie rolnicze albo uzupełnią je w ciągu 3 lat/. Według
projektu
rozporządzenia
osoby ubiegające się o w/w

środki będą je musiały w
70 % zainwestować w gospodarstwo rolne. /zgodnie
z opracowanym dla danego
gospodarstwa biznesplanem/. Istotnym utrudnieniem będzie dla młodych
rolników spełnienie warunku co do wielkości przejmowanego gospodarstwa,
bowiem o premię mogą
się ubiegać tylko ci rolnicy
których gospodarstwa mają
powierzchnię nie mniejszą
niż średnia w danym województwie. W naszym województwa powierzchnia
ta wynosi 8,17 ha. Oznacza
to, że jeśli rolnik dostanie
od rodziców mniej ziemi
to resztę musi dokupić lub
wydzierżawić /ale w grę
wchodzi tylko dzierżawa z

zasobów
Agencji Nieruchomości Rolnych lub
jednostek samorządu terytorialnego na okres co najmniej 5 lat/.
Na załatwienie wszystkich
formalności związanych z
nabyciem gospodarstwa o
wymaganej wielkości, ubezpieczeniem w KRUS i zarejestrowaniem gospodarstwa
w ARiMR osoby ubiegające
się o premię będą miały 180
dni od dnia wydania decyzji przyznającej prawo do
premii.
Warunki te mają być złagodzone przy pierwszym
naborze. O premię będą
się mogły ubiegać także te
osoby, które przejęły gospodarstwo wcześniej pod
warunkiem, że od przejęcia

gospodarstwa do wydania
decyzji o przyznaniu premii
nie minie 18 miesięcy.
Z pobranej premii trzeba
się będzie rozliczyć w przeciwnym razie w całości należy ją zwrócić.
Warunki te mogą ulec
zmianie po wejściu w życie
ostatecznej wersji rozporządzenia. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskacie Państwo w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tam również
należy składać wnioski po
uruchomieniu działania.
Informuję Państwa również, że w dniu 30.09.2007
upływa termin składania wniosków o zalesienie
gruntów.
Irena Walczak

dzenia w sprawach :
-powołania Zespołu do
spraw oceny i zniszczenia
dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” z wyborów organów samorządu terytorialnego zarządzonych na
dzień 12 listopada 2006 r.
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
drogi gminnej w Starych
Zawadach ,
-powołania Komisji przetargowej na budowę ośrodka zdrowia w Bierwcach ,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
drogi nr 133 w Jedlińsku
-powołania Komisji Przetargowej na remont świetlicy w Lisowie ,
-powołania Komisji przetargowej na modernizację
sieci wodociągowej polegającej na montażu urządzeń
podwyższających ciśnienie
wody w miejscowości Mokrosęk ,
-ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie
pomocy ﬁnansowej dzieciom i uczniom na zakup
podręczników i jednolitego
stroju ,
-wykorzystania służbowego samochodu w Urzędzie
Gminy w Jedlińsku ,
-powołania komisji przetargowej na przebudowę drogi

gminnej Kępiny –Narty ,
-ustalenia ceny nieruchomości z zasobu Gminy przeznaczonych do sprzedaży ,
-przedłożenia informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za I
półrocze 2007 r.
-powołania Komisji Przetargowej na budowę oświetlenia drogowego w gminie
Jedlińsk ,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
ulicy Gombrowicza i Pałacowej we Wsoli ,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
drogi gminnej: ul. Krótka,
Wiśniowa i Dojazdowa w
Wielogórze ,
-powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego ,
-powołania Komisji Przetargowej na odnowę nawierzchni : ul. Długa w
Wielogórze ,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
drogi gminnej Klwaty-Kolonia oraz pięć Zarządzeń
w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy
Jedlińsk na 2007 r.
Komisje Rady Gminy Jedlińsk na posiedzeniach
realizowały plany pracy zaplanowane na bieżący rok.

Z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy Jedlińsk zwołane były przez
Przewodniczącego Rady w
dniach :
-28 czerwca ,
-12 lipca
-14 września
Rada Gminy podjęła
uchwały w sprawie :
28 czerwca br.
-Nr X/40/07 wprowadzenia
zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007 r.
-Nr X/41/07 zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Jedlińsk ,
-Nr X/42/07 o udzielenie
pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku
od nieruchomości ,
Nr X/43/07 ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów
szkół w gminie oraz zasad
zatrudniania nauczycieli logopedów i pedagogów.
12 lipca br.
-Nr XI/44/07 zaciągnięcia
pożyczki ,
-Nr XI/45/07 ustanowienia
zabezpieczenia spłaty pożyczki ,
Nr XI/46/07 wprowadzenia
zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007 r.
14 września br.
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Nr XII/47/07 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jedlińsk na 2007 r.
Nr XII/48/07 zaciągnięcia
kredytu długoterminowego,
Nr XII/49/07 przyznawania
osobom znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej
zameldowanym i zamieszkałym na terenie Gminy
Jedlińsk jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
dzieci w wyniku ciąży mnogiej ,
Nr XII/50/07 uzgodnienia
wartości jednego punktu
stanowiącego podstawę wynagradzania pracowników
zatrudnionych w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku ,
Nr XII/51/07
ustalenia
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) na
terenie gminy Jedlińsk
Nr XII/52/07 powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2008-2011
Nr XII/53/07 likwidacji
gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Jedlińsku .
Wójt Gminy w tym samym czasie wydał Zarzą-

22 sierpnia br. realizując
obowiązek ustawy o ﬁnansach publicznych art. 198
ust. 1 Wójt przedłożył do
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
–Zespół w Radomiu oraz
Radzie Gminy Jedlińsk informację o przebiegu wykonania budżetu gminy
Jedlińsk za I półrocze 2007
r. Dołączona została także
informacja o przebiegu realizacji planów ﬁnansowych
Gminnej Biblioteki Publicz-

nej oraz SPZOZ i Zakładu
Budżetowego (ZGK).
Na dzień 30 czerwca br.
uzyskano dochody budżetu gminy w kwocie
15.463.013,08 zł. Oznacza
to zatem realizację planu w
51,31% .
Wydatki zostały zrealizowane
w
kwocie
12.209.709,05 zł co stanowi
38,30 % planu rocznego.
Na podstawie przedłożonych sprawozdań z realizacji budżetu nie stwierdzono

przypadków przekroczenia
planu ﬁnansowego wydatków.
Plany wydatków i dochodów Zakładu Budżetowego
i SPZOZ zostały zrealizowane w granicach 50%.
Skład Orzekający RIO Zespół w Radomiu na podstawie danych zawartych w informacji i sprawozdaniach
statystycznych za ten okres
, nie wniósł uwag i zaopiniował wykonanie budżetu
pozytywnie.
ponowanych
środków. Wysokość oprocentowania podlega negocjacji.
Produkty kredytowe.
Standardem jest kredyt w
rachunku bieżącym przeznaczony na ﬁnansowanie
bieżącej działalności. Jego
oprocentowanie, prowizja
i wielkość uzależnione są
od wielkości wpływów na
rachunek klienta, a także
czasu utrzymywania konta
w banku. Z reguły kredyt
taki przyznawany jest na 12
miesięcy i odnawiany automatycznie po spłacie poprzedniego zadłużenia.
Korzystanie z salda debetowego w rachunku.
Dopuszczalny debet może wynosić od 10 do 150
proc. miesięcznych wpływów i przyznawany jest na
okres od jednego do trzech
miesięcy.Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie nakładów ﬁnansowych
klienta, których celem jest
zwiększenie stanu środków
trwałych lub ich modernizacja (zakup ziemi i budynków, maszyn, środków
transportowych, nowych
technologii, remonty itp.).
Pozwala na ﬁnansowanie
rozwoju w znacznym stopniu z środków zewnętrznych oraz rozłożenie kosztów inwestycji na dogodny
okres. Korzystanie z kredytu inwestycyjnego nie ogranicza klientowi dostępu do
innych produktów Banku
np. kredytów obrotowych.
Terminy spłat rat oraz
okres kredytowania uzależnione są od zakładanego czasu trwania procesu
inwestycyjnego i planowanych wyników ﬁnansowych przedsięwzięcia. Gdy

Bank przyjazny dla przedsiębiorców.

B

ank Spółdzielczy w Jedlińsku systematycznie dostosowuje swą działalność do zmieniającego
się rynku usług bankowych
i ﬁnansowych. Podobnie jak
pozostałych 584 banki spółdzielcze działające w Polsce
musi on sprostać ogromnej
konkurencji na tym rynku.
Nasiliła się ona po wejściu
Polski do Unii Europejskiej,
kiedy to zagraniczne banki
uzyskały znacznie większą
swobodę działania.
Należy zaznaczyć, że
bankowość spółdzielcza w
Polsce w ostatnich latach
systematycznie się rozwija.
Banki spółdzielcze ogromnym wysiłkiem przeprowadziły niezbędne inwestycje i
modernizacje. Ich głównym
celem było stworzenie nowoczesnych placówek dostosowanych do wymogów
klientów.Władze banków
zdawały sobie sprawę że,
klienci mając do wyboru szereg ofert,wybiorą te
które gwarantują niską cenę kredytów lub wysokie
oprocentowanie depozytów. Ponadto dla klientów
prowadzących działalność
gospodarczą niezmiernie
istotna jest szybkość przeprowadzanych transakcji i
sprawna obsługa. Podobne
działania przeprowadzone
zostały w naszym banku.
Zakupione zostały nowe
systemy
informatyczne,
bankomaty.
Pracownicy
systematycznie podnoszą
swoje kwaliﬁkacje, tak aby
w jak najlepszym stopniu
spełniać oczekiwania naszych klientów.
Obecna oferta naszego
banku jest konkurencyjna w stosunku do banków

komercyjnych. Szczególnie
zainteresowani
jesteśmy
rozwojem lokalnej przedsiębiorczości. Dla przedsiębiorców przygotowana została szeroka gama produktów bankowych. Pakiet dla
podmiotów gospodarczych
zawiera trzy rodzaje usług:
Bieżącą obsługę
Dla posiadaczy rachunków bieżących wydawana
jest bezpłatnie międzynarodowa Karta Visa Business.
Ma ona charakter debetowy.
Zarówno wielkość płatności bezgotówkowych, jak i
kwota, jaką można pobrać z
bankomatu, są ograniczone
dziennym limitem, indywidualnie ustalanym przez
bank (jest on jednak na ogół
zdecydowanie wyższy niż w
przypadku kart dla klientów
indywidualnych).Posiadacze kart mogą dokonywać
wypłat bez prowizji w sieci
2100 bankomatów w Polsce. Bank nasz dysponuje 4
własnymi bankomatami/ w
Jedlińsku, Wierzbicy, Chlewiskach i Szydłowcu/.
Dokonywanie płatności
i zarządzania ﬁnansami za
pomocą czynnych przez 24
h systemów home banking
za pomocą telefonu lub
internetu bezpośrednio z
domu klienta czy siedziby
ﬁrmy, pozwala na bieżąco
kontrolować wszystkie płatności ﬁrmy.
Po godzinach pracy kas
klienci mają do dyspozycji
wrzutnię nocną.
Zarządzanie nadwyżkami
ﬁnansowymi
Każdy przedsiębiorca ma
możliwość zakładania lokat
terminowych na dowolne
okresy, ich oprocentowanie
zależy od wysokości zde-

Rada Gminy na sesji w
dniu 14 września pozytywnie oceniła przedłożone
sprawozdanie i jednogłośnie głosowała za jego przyjęciem.
W miesiącu październiku
zgodnie z ustawą o ustroju
sądów powszechnych Rada
Gminy na sesji w głosowaniu tajnym wybierze ławników z terenu gminy na nową kadencję.
Ewa Koper
inwestycja realizowana jest
w kolejnych etapach kredyt
uruchamiany jest w transzach. Istnieje możliwość
stosowania karencji w spłacie kapitału i w szczególnych przypadkach w spłacie odsetek. Nie stosuje się
prowizji od wcześniejszych
spłat rat kredytu.
Kredyt inwestycyjny- pomostowy na ﬁnansowanie
przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu ze środków unijnych SPO-WPK,
SPO-ROL.
Kredyt obrotowy przeznaczony jest na ﬁnansowanie bieżącej działalności.
Jak widać z przedstawionej informacji lokalni
przedsiębiorcy mogą liczyć
na wszechstronną pomoc
ze strony banku w rozwoju własnych ﬁrm . O tym
,że spełniamy oczekiwania
klientów, świadczy systematycznie wzrastająca liczba zakładanych rachunków.
Niestety jeszcze niewiele
osób zdaje sobie sprawę, że
jednym z podstawowych
atutów Banku Spółdzielczego jest to, że jego właściciele to wyłącznie obywatele
polscy. Niemniejsze znacznie ma fakt, że wypracowywane przez bank zyski nie
są wyprowadzane z kraju.
Co więcej klient w naszym
banku nie jest anonimowy. Znamy jego potrzeby,
rodzinę. W chwilach kłopotów ﬁnansowych
nie
pozostawiamy go samego,
lecz staramy się te problemy
wspólnie rozwiązać.
Sądzę ,że wkrótce coraz w
większym zakresie będziemy brali przykład z krajów
Europy, gdzie mieszkańcy
korzystają głównie z usług
miejscowych banków spółdzielczych .
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istoryczne medale w Mistrzostwach Polski Juniorów, świetne występy młodzieży w ﬁnałach
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży , krajowych
igrzyskach LZS i mistrzostwach LOK. Piłkarskie
rozgrywki w toku, wkrótce zaczynają tenisiści stołowi. Wysokie lokaty szkół we współzawodnictwie IX
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Radość Mateusza była w pełni uzasadniona

Srebro i brąz
Do Mistrzostw Polski Juniorów zawodnicy ULKS Jedlińsk zakwaliﬁkowali się po
raz pierwszy. W dotychczasowej historii występowali w tej
kategorii wiekowej ( 18-19lat)
w barwach innych klubów. Z
trojga naszych reprezentantów dwoje stanęło na podium.
Mateusz Skoczek od trzech lat
zdobywa medale w imprezach
mistrzowskich, co zaowocowało powołaniem do kadry
narodowej. Także w Zielonej
Górze, podopieczny Mariusza
Kilara, w konkurencji kpn 60
„wystrzelał” z wynikiem 579
pkt. srebrny medal , potwier-

dzając przynależność do krajowej czołówki! Po pierwszej
serii nasz zawodnik prowadził strzelając 100 pkt. na 100
możliwych. W kolejnych było
nieco słabiej, co pozwoliło odrobić straty zwycięzcy zawodów Arturowi Masłowskiemu
ze Śląska Wrocław. Dodajmy,
że Mateusz wraz z klubowym
kolegą Ernestem Szymczykiem zakwaliﬁkowali się do ﬁnału Pucharu Polski, w którym
wystąpi najlepszych czternastu
zawodników kraju. Lekkoatleci walczyli w Białej Podlaskiej.
Występującej w skoku w dal
Joanny Pluty nie wymieniano w gronie kandydatek do

Medalistki Mistrzostw Polski juniorek w skoku w dal-na najniższym stopniu Joanna Pluta
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medali. Wprawdzie od pięciu
lat systematycznie
kwaliﬁkowała się do ﬁnałów ale zawsze „coś” brakowało. Dobrą
dyspozycję zasygnalizowała
już w pierwszej próbie oddając
sześciometrowy skok, jednak
wyraźnie sprzed belki. Oﬁcjalna odległość - 5,74 m. Był to
nowy rekord Pluty, ale w gronie szesnastu ﬁnalistek dawało
to piąty wynik. Kolejne próby
nie przynosiły poprawy rezultatu. Przed ostatnim, szóstym
skokiem długa koncentracja i
...jest! Jest medal brązowy, jest
I klasa sportowa, jest kolejny
rekord okręgu radomskiego,
który wynosi 5,83m.
Zamość zdobyty
Zamość gościł uczestników
Ogólnopolskich Igrzysk Zrzeszenia LZS, imprezy uznawanej jako mistrzostwa kraju
tego stowarzyszenia. Do reprezentacji Mazowsza powołano

Techniczną w Warszawie, wywalczył srebrny medal.
Znad morza z rekordami
Ogólnopolska
Olimpiada
Młodzieży to mistrzostwa kraju dla juniorów młodszych,
które w bieżącym roku organizował Szczecin. Kolejne bardzo
dobre występy zanotowały nasze lekkoatletki. Występująca w
siedmioboju Marlena Maj, po
raz drugi w sezonie ustanowiła
nowy rekord okręgu wynikiem
4535 pkt. i wypełniła normę
na I klasę sportową. Była o
krok od sprawienia wielkiej
niespodzianki, bowiem po sześciu konkurencjach zajmowała
czwartą lokatę z niewielką stratą do trzeciej zawodniczki. Mimo, że w ostatniej konkurencji
–biegu na 800 m- pobiegła w
granicach „życiówki” , to spadła o jedną pozycję, zajmując
w końcowej klasyﬁkacji piąte
miejsce. Dyskobolka Magda

Kręć się, kręć... W kole Magda Kucharczyk

dwie lekkoatletki ULKS Jedlińsk – Joannę Plutę w skoku
w dal i Magdalenę Kucharczyk
w rzucie dyskiem, dla których
miał być to sprawdzian przed
mistrzostwami kraju. Obie
spisały się znakomicie. Będąca faworytką Pluta zwyciężyła
skokiem na odległość 5,54m.
Niespodziewanie, wśród juniorek młodszych, po złoty
medal sięgnęła Kucharczyk.
Posłała dysk na odległość
35,81m, ustanawiając rekord
życiowy. Cieszy także osiągnięcie wychowanka - oszczepnika
Tomasza Imiołowskiego. W
mistrzostwach kraju wyższych
szkół technicznych, reprezentując Wojskową Akademię

Kucharczyk dwukrotnie poprawiała swoje rekordy życiowe.
Najpierw w eliminacjach , dzień
później w ﬁnale. Ostatecznie z
wynikiem 37,71m uplasowała
się na wysokiej siódmej pozycji i uzyskała minimum na II
klasę sportową. Na strzelnicy
walczyła Joanna Romanowska.
W konkurencji kpn-40 zajęła
dwudzieste dziewiąte miejsce,
ale już sam awans do ﬁnałów
należy uznać za sukces tej zawodniczki. Warto odnotować
trzecią lokatę Julity Rędzi w
konkurencji karabinka sportowego. Wychowanka Jedlińska
zdobyła medal brązowy, startując w barwach warszawskiej
Legii.

Dominika Milik i Konrad Bzducha na treningu

Udany występ zanotowali
młodzicy w krajowych mistrzostwach Ligi Obrony Kraju
w strzelectwie. Konrad Bzducha tuż za podium - na czwartym miejscu , Dominika Milik
wywalczyła siódmą pozycję.
Zespoły dwa w klasie A
Trwają rozgrywki w piłkarskiej klasie A. Występujący w grupie pierwszej zespół
Strażaka Kratki Wielogóra, w
dotychczasowych siedmiu kolejkach, odniósł zaledwie jedno skromne zwycięstwo 1:0 z
Zamłyniem Radom. W pozostałych spotkaniach piłkarze z
Wielogóry schodzili pokonani, tracąc w sumie 13 bramek.
W efekcie drużyna znajduje
się w streﬁe spadkowej na 15
miejscu. Przypomnijmy, że w
ubiegłym sezonie, Strażak po
przegranym spotkaniu z Ruszkovią Borkowice i barażu z
Kraską Jasieniec spadł do klasy B. Występy w klasie A stały
się możliwe dzięki reorganizacji rozgrywek przez ROZPN
w Radomiu. Do końca rundy
jeszcze 8 kolejek i trzeba wierzyć, że „strażacy” poprawią
swą pozycję w tabeli. Trochę
lepiej gra w drugiej grupie
Berta Jedlińsk. Z siedmioma
punktami zajmuje jedenastą
lokatę. Co ciekawe, wszystkie
dotychczasowe punkty nasz
beniaminek zdobył na wyjazdach. Zwycięstwa z zespołami KS Janików Kozienice 2:0 i
Kraską Jasieniec 1:0 oraz remis
2:2 z KS Błotnica świadczą o
otwartej grze zespołu i sporych możliwościach. Chociaż
w ostatniej rozegranej rundzie
zdarzyła się przegrana aż 1:4
z Win Door Beta Radom, to

bardziej niepokoją porażki na
własnym boisku. Z przegranej
1:3 z liderem Zawiszą Sienno
nie należy robić tragedii. Natomiast walkower w meczu z
GKS Chynów nie był drużynie
potrzebny. Skandaliczne zachowanie pseudokibica (kibiców?) w inauguracyjnym spotkaniu to wstyd dla piłkarskiego środowiska i naszej miejscowości. Dodatkowo wiążą
się z tym konsekwencje dla
klubu, od ﬁnansowych rozpoczynając. Kibice mogą stać się
przysłowiowym dwunastym
zawodnikiem . Ale tylko wtedy, gdy zapewnią oni gorący,
kulturalny doping. Ten młody, waleczny zespół chce wygrywać, a zatem wywieranie
przez kibiców presji zwycięstwa za wszelką cenę jest zbędny. W kolejnych spotkaniach
Berta zmierzy się z rywalami
znajdującymi się w tabeli za
naszą drużyną. Są spore szanse na poprawę dotychczasowej
pozycji.
Gotowi do startu
W październiku rozpoczną
rozgrywki pingpongiści. Drużyna beniaminka IV ligi ULKS
Wsola przystapi do rozgrywek
z Mariuszem Królem, Mariuszem Żurowskim, Mariuszem
Barszczem, którzy dotychczas
tworzyli trzon zespołu. Dookoptowano Norberta Sosińskiego (kilka lat temu reprezentował radomską Trójkę) i
Przemysława Malinowskiego
- wychowanka ULKS Jedlińsk,
który w ubiegłym sezonie
występował w barwach OSP
Wsola. Skład uzupełniają młodzi wychowankowie: Patryk
Kiełbasa, Dominik Kiełbasa,

Adrian Durak, Jarosław Wójtowicz i Damian Dupla, którzy
mogą pokusić się o pojedyncze
wygrane ale nie będą stanowić
o sile ULKS. Trener Jan Dupla nie chciał wypowiadać się
odnośnie szans swojego zespołu, szczególnie nie znając
składów rywali. A będą nimi
warszawskie drużyny – ATS
V, AZS Politechnika, Spójnia II i ESKA oraz Meran II
Otwock, GKTS Wiązowna,
Salos Sokołów Podlaski , Naprzód Skórzec i Broń II Radom. Zdaniem autora, wydaje
się, że miejsce w środku tabeli
będzie można uznać za sukces
beniaminka, ale trzeba się też
liczyć z zaciętą walką o ligowy
byt. Dodajmy, że druga drużyna ze Wsoli – OSP wycofała
się z rozgrywek, mimo, że po
reorganizacji ligi mogła nadal
występować w czwartej lidze
(po sezonie 2006/07 spadła do
piątej ligi).
Gimnazjum na podium
Ukazały się oﬁcjalne wyniki IX Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej Płock

ły w Starych Zawadach i Wsoli
zgodnie uzbierały po 14,5pkt,
zajmując miejsca 36-37. Wynik należy uznać za sukces,
bowiem z regionu radomskiego uplasowały się przed nimi
jedynie 3 radomskie podstawówki – odpowiednio Nr 3, 1
i 4 . Dodajmy, że najlepsi byli
reprezentanci PSP 2 Ząbki
– 67pkt. przed PSP 8 Pruszków – 42 pkt i PSP Mokobody (region siedlecki) – 41 pkt.
Symboliczny udział zaznaczyły
pozostałe nasze dwa gimnazja
– we Wsoli i Wierzchowinach
po 0,5 pkt, które miały swoich przedstawicieli w ﬁnałach
indywidualnych biegów przełajowych. Wspólnie z ponad
setką innych mazowieckich
szkół zajęły pozycje 190-310.
Przypomnijmy, że reprezentanci naszej gminy wystąpili w
ﬁnałach wojewódzkich w indywidualnych biegach przełajowych, sztafetowych biegach
przełajowych, tenisie stołowym, unihokeju, lidze lekkoatletycznej i czwórboju lekkoatletycznym. Zdobyli 5 medali
indywidualnie (3 srebrne, 2

Pingpongowa drużyna ULKS Wsola wraz z trenerem

– Ostrołęka 2007. Po raz kolejny nasze placówki zostały
wysoko sklasyﬁkowane. Najwyżej – na drugim miejscu
– gimnazjum z Jedlińska. Z
dorobkiem 74 pkt. znalazło się
za warszawskim ZSSport. – PG
35, które zgromadziło 106 pkt.
Na trzecim miejscu, kolejna
szkoła sportowa z Warszawy
- PG 21- 59 pkt. Wśród 319
sklasyﬁkowanych szkół podstawowych szósta lokata dla
PSP w Jedlińsku – 35,5, pkt.
-to najlepsze miejsce placówek
z regionu radomskiego. Szko-

brązowe) i 7 drużynowo (5
złotych, 1 srebrny, 1 brązowy).
Na arenach Płocka i Ostrołęki
wystąpiło 148 uczniów naszej
gminy ( tzw.osobostarty). Ponad trzykrotnie więcej reprezentowało swoje placówki w
eliminacjach niższego szczebla. Uroczyste podsumowanie
IX MIMS odbędzie się w październiku w Ostrołęce.
Krystian Kilar
Z ostatniej chwili: Martyna Kopcińska i Milena Kucharczyk z ULKS
Jedlińsk zakwalifkowały się do ﬁnału
Mistrzostw Polski Młodzików w LA!
Szczegóły w kolejnym numerze.
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„Mieszkajmy piękniej”
Najładniejsza posesja

Dominik Mikulski - Mokrosęk

Dariusz Lipiński - Stare
tare Zawady

Najładniejszy ogród

Donata Cho
Chojnacka - Wola Gutowska

Beata Kowalczyk - Płasków

Wyróżnienia
Piotr
Fokt
Bierwiecka Wola

Justyna
Płaskocińska
Jedlińsk

Maria
Kwiecień
Ludwików
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
dr Krzysztof Sadurski
prof. nadzwyczajny Krzysztof Śmiechowski
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