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Słowo Wójta
Szanowni Państwo !

M

ija kolejny rok pełen
trudnych decyzji i
poważnych inwestycji.
Bardzo się cieszę, że przed
nadejściem zimy udało nam
się zrealizować wszystkie
zaplanowane na ten rok prace, a był to bardzo śmiały i
trudny do wykonania budżet. O tym co, gdzie i za ile zostało wykonane, możecie się Państwo dowiedzieć czytając
następne strony naszej gazetki.
Za kilka dni Nowy Rok i nowe wyzwania. Przygotowany
projekt budżetu na 2008 rok przewiduje jeszcze więcej inwestycji niż w roku bieżącym. Będziemy budować drogi,
ulice, rozbudowywać i modernizować sieć wodociągową i
kanalizacyjną, modernizować szkoły, oświetlenie uliczne,
rozbudowywać bazę sportową i kulturalną.
Drodzy Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia życzę, aby Każdy z Państwa pod świąteczną
choinką znalazł radość, szczęście, wzajemne zrozumienie
i życzliwość. Aby każdy kolejny dzień Nowego Roku był
dla Państwa źródłem sukcesów, optymizmu i wiary w pogodne jutro.
Wojciech Walczak

Dzień Niepodległości

W

dziejach Polski i naszych sercach 11 listopada zajmuje szczególne
miejsce. Tego dnia powracamy do pamiętnego roku
1918, kiedy po przeszło 123
latach niewoli, odzyskaliśmy upragnioną wolność.
W tym roku obchodziliśmy
89 rocznicę Odzyskania
Niepodległości.
Uroczystości
gminne
uświetniły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jedlińsku inscenizacją pa-
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triotyczną w kościele pod wz. św.
Piotra i Andrzeja
w Jedlińsku. O godz. 12:00
ks. Prałat dr Henryk Ćwiek.
odprawił Mszą Św. za Ojczyznę i bohaterów tamtych
dni. W obchodach udział
wzięli: Edward Krok-Przewodniczący Rady Powiatu,
władze Gminy z Przewodniczącym Rady – Henrykiem
Krzakiem, Wójtem Gminy
– Wojciechem Walczakiem,
Włodzimierzem Dłużewskim, Radni, Kombatanci,
przedstawiciele rzemieśl-

ników, młodzież szkolna
z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy Gminy. Po
uroczystościach religijnych
na placu przykościelnym
nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej Ku Pamięci Żołnierzy
Armii Krajowej Podobwodu Jedlińska, którzy zginęli w walce z okupantem
w latach 1939-1945: Bartkiewicz Józef, Fijałkiewicz
Józef, Gołębiowski Adam,
Grenda Edward, Kaczmarek Jan, Kownacki Józef,
Kralewski Wacław, Masłowski Aleksander, Ziembicki
Stefan. Następnie wszyscy

uczestnicy w asyście orkiestry OSP w Jedlińsku
i pocztów sztandarowych
przemaszerowali na rynek.
Tam przedstawiciele: Kombatantów,- władze Gminy,Towarzystwo Miłośników
Ziemi Jedlińskiej,- Związek Zawodowy Nauczycieli
NSZZ „Solidarność” oraz
młodzież szkolna złożyli
wieńce i kwiaty pod pomnikiem poległych i pomordowanych w latach 1939
– 1956. Uroczystości tradycyjnie zakończyła orkiestra
OSP w Jedlińsku wiązanką
melodii wojskowych.
AG

Dzień modlitwy o beatyﬁkację

W

sobotę, 3 listopada
b. r. w kościele paraﬁalnym w Jedlińsku przeżywaliśmy diecezjalny dzień
modlitwy o beatyﬁkację naszego rodaka - Sługi Bożego
Biskupa Piotra Gołębiowskiego. Okazją do zorganizowania tej uroczystości
była przypadająca w tym
roku 50 rocznica jego sakry biskupiej i 27 rocznica
śmierci.
Wspólną modlitwę w czasie
Mszy świętej poprzedziły
dwa okolicznościowe wydarzenia. W kościele o godz.
10.15 rozpoczął się montaż
słowno - muzyczny poświęcony osobie i nauczaniu
Biskupa Piotra. Teksty zostały przygotowane i odczytywane przez Kręgi Oazy
Rodzin. Natomiast śpiewy
były wykonywane przez
zespół młodzieżowy oraz
zespół Oazy Rodzin. W tym
samym czasie na paraﬁalnym cmentarzu, przy grobie rodziców Sługi Bożego,
był odmawiany różaniec,
po którego zakończeniu Ks.
Bp Ordynariusz Zygmunt
Zimowski złożył kwiaty na
grobie rodziców.
O godz. 11.00 rozpoczęła
się uroczysta Msza święta.
Uczestniczyło w niej 5 biskupów: Ks. Bp Zygmunt
Zimowski - Ordynariusz
diecezji radomskiej, Ks. Bp
Andrzej Dzięga - Ordyna-

riusz diecezji sandomierskiej, Ks. Bp senior Edward
Materski, Ks. Bp Marian
Zimałek - sufragan sandomierski, Ks. Bp Adam Odzimek i Ks. Bp Stefan Siczek
- biskupi pomocniczy naszej
diecezji. Wraz z księżmi biskupami Mszę świętą koncelebrowało około 70 kapłanów z diecezji radomskiej
i sandomierskiej. Wśród
nich byli księża rodacy;
księża, którzy pracowali w
naszej paraﬁi na czele z byłym proboszczem ks. Tadeuszem Borowskim; grono
księży profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu wraz
z Księdzem Rektorem. Wraz z
Biskupami
i kapłanami modlili
się także
alumni naszego Seminarium
w Radomiu
oraz liczne
grono sióstr
zakonnych.
Mszy
świętej
przewodniczył Biskup Edward Materski,
który był bezpośrednim
następcą Sługi Bożego Biskupa Piotra na stolicy biskupiej w Sandomierzu. Ks.
Bp Ordynariusz Zygmunt
Zimowski na początku po-

witał wszystkich przybyłych
gości. Z kolei okolicznościowe kazanie wygłosił ks.
Bp Marian Zimałek z Sandomierza. W swoim przemówieniu nie tylko skupił
się na życiu Sługi Bożego, ale także ukazał
jego duszpasterską
troskę o każdego
człowieka i wrażliwość na ludzkie
potrzeby.
Kaznodzieja podkreślił także jego
trud włożony w
utrzymanie jedności Kościoła. Na
zakończenie Mszy
św., przed końcowym
błogosławieństwem, Ks.
Bp Stefan Siczek - długoletni współpracownik Ks. Bpa
Piotra w sandomierskim
seminarium - odczytał specjalny akt zawierzenia Matce Bożej sprawy beatyﬁkacji
Sługi Bożego Biskupa Piotra
Gołębiowskiego.

Bardzo wyraźnie swoją
obecność na tej uroczystości
zaznaczyło Publiczne Gimnazjum z Jedlińska, którego
Patronem jest właśnie Sługa
Boży Biskup Piotr. Gimnazjaliści przybyli wraz z
pocztem sztandarowym w
swoich uroczystych strojach. Mszę świętą uświetniła
tradycyjnie swoją grą nasza
strażacka Orkiestra.
Dopełnieniem uroczystości
był wspólny posiłek w Szkole Podstawowej w Jedlińsku.
Jeszcze raz pragnę wyrazić
słowa mojej wdzięczności.
Dziękuję Orkiestrze, Służbie
Liturgicznej, Oazie Rodzin,
młodzieżowemu zespołowi muzycznemu. Dziękuję
wszystkim tym, którzy w
jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby w
naszej paraﬁi mogła odbyć
się ta wspaniała uroczystość
ku czci Naszego Wielkiego
Rodaka.
Ks. Henryk Ćwiek
Modlitwa o beatyﬁkację
Sługi Bożego Biskupa
Piotra Gołębiowskiego
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.
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50 - lecie pożycia małżeńskiego

15

listopada
2007
roku w Urzędzie
Gminy w Jedlińsku odbyła
się uroczystość wręczenia
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom
Jubilatów. Przyznano je
Państwu:Marianowi i Annie Michalskim z Jedlińska
– 58 lat wspólnego pożycia, Franciszkowi i Janinie
Świątkowskim z Jankowic
– 58 lat, Stanisławowi i Janinie Durakom ze Wsoli – 56
lat, Władysławowi i Helenie
Rogalom z Piastowa – 56
lat, Stefanowi i Stanisławie
Wąsikom z Piastowa – 56
lat, Janowi i Janinie Wasilewskim z Klwat – 54 lata, Tadeuszowi i Jadwidze
Śmiechowskim z Jedlińska-53 lata, Stanisławowi i Bogusławie Bieńkom z Jedlanki - 51 lat, Janowi i Helenie
Walczkom z Jedlińska-51
lat, Mieczysławowi i Krystynie Walczakom z Jedlińska-51 lat.
Medale wręczali: Maciej
Kosowski- Dyrektor Delegatury
Mazowieckiego
Urzędu
Wojewódzkiego,
Wojciech
Walczak-Wójt
Gminy Jedlińsk, Henryk
Krzak-Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk.
Uroczystość
uświetnił

swoim udziałem, modlitwą i życzeniami Ks. Prałat
Henryk Ćwiek. W słowach

kierowanych do jubilatów
dominowały życzenia zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności i dalszych jeszcze
długich lat wspólnego życia.
Niewielu Parom Małżeńskim udaje się ze sobą przeżyć 50 lat. Sprostać trzeba
było wielu przeciwnościom
losu.
Bez wzajemnej pomocy
i wyrozumiałości, miłości,
a czasami i poświęcenia-pewnie by się nie udało
– stwierdzili Jubilaci.
Taki jubileusz to przeżycie
nie tylko dla małżonków,
ale i ich najbliższych – dzieci, wnuków i prawnuków.
Było wiele rozmów, wspomnień, serdecznych wzruszeń w związku ze spotkaniem po latach znajomych
osób. Tradycyjnym „Sto lat”,
recytacją poezji, ciepłym
i wzruszającym śpiewem
dedykowanym każdej parze
uświetnili tę uroczystość
nauczyciele i uczniowie
z Publicznego Gimnazjum
w Jedlińsku, za co w imieniu Jubilatów składamy im
serdeczne podziękowania.
Prosimy wszystkie pary
małżonków mieszkających
na terenie naszej gminy, które pragną otrzymać Medale
i spełniają warunek 50 lat
i więcej wspólnego pożycia,
aby składały zgłoszenia do
Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego – pokój nr 24.
Genowefa Szpotowicz

i ks. Jana Twardowskiego.
Twórczość obu autorów
przepięknie opisuje wnętrze człowieka, ukazując

trudną sztukę wyboru
wartości.
Dopełnieniem
występu Anny Seniuk były
utwory grane przez Marka
Ulańskiego, wirtuoza gry
na gitarze. Mamy nadzieję,
że to nie ostatnie spotkanie
ze znakomitą aktorką i jej
gośćmi. Swoje wrażenia
wyraziła wpisem w księdze
pamiątkowej:
…,,Dziękuję za zaproszenie, za serdeczne przyjęcie,
za uśmiechy, za serce!
Jestem pierwszy raz
w tym wyjątkowym miejscu, ale myślę, że nie ostatni!...”

Koncert muzyki organowej

20

października br.
o godz. 16.00
w kościele pw. Św. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku
w ramach XX Festiwalu
Muzyki Organowej Radom– Orońsko wystąpiła
P. Anna Seniuk. Organizatorami koncert byli: Wójt
Gminy – Wojciech Walczak, ks. prałat dr Henryk
Ćwiek oraz Gminny Ośrodek Kultury. Realizowane
od wielu lat koncerty pozwalają mieszkańcom gminy i gościom spotkać osobowości ze świata kultury.
Dają możliwość obcowania z kulturą najwyższych
lotów i światem bogatym
w emocje i reﬂeksje wyra-

4

żone poprzez słowo i muzykę. Tegoroczny spektakl
słowno –muzyczny składał
się z dzieł - Jana Pawła II

Agnieszka Gryzek

Z życia szkół
Ludwików

W

bieżącym
roku
szkolnym
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Ludwikowie miało miejsce wiele interesujących
wydarzeń.
Pierwszym z wielu zaplanowanych przedsięwzięć
był udział społeczności
szkolnej w akcji „Sprzątanie Świata”. Wszyscy
uczniowie chętnie uczestniczyli w porządkowaniu
najbliższej okolicy szkoły.
Tradycją naszej placówki
jest udział w „Ogólnopolskim Zjeździe Szkół im.
Jana Pawła II”, który od
pięciu już lat odbywa się
w październiku na Jasnej
Górze w Częstochowie. To
szczególne, bliskie sercu
każdego Polaka, miejsce
i niepowtarzalna atmosfera,
którą tworzy zgromadzona
na błoniach młodzież, na
długo pozostaną w pamięci
uczestników pielgrzymki.
Kolejną
uroczystością
były obchody Dnia Patrona Szkoły i przypadający
w tym czasie VII Dzień
Papieski. Uczniowie oraz

Bierwce

D

rodzy czytelnicy !
Pragniemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami związanymi
z naszą super bezpieczną
szkołą.
Reprezentujemy społeczność uczniowską Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bierwcach. Nasza szkoła jest, co prawda niezbyt
duża, ale za to bezpieczna.
Nad wszystkim czuwa Pani
Dyrektor – Joanna Mazur,
która nasze bezpieczeństwo
stawia ponad wszystko! To
dzięki niej nasi nauczyciele
z ogromną uwagą i oddaniem pełnią dyżury na każdej przerwie, nie spuszczając
z nas swoich pedagogicznych
oczu. Wspomaga ich w tym
Pani woźna. Gazetki ścienne
znajdujące się na korytarzu,
na każdym kroku przypominają nam o zachowaniu
bezpieczeństwa w szkole.

nauczyciele wzięli udział
w Mszy Św., która odbyła
się 14 października 2007
r. w kościele paraﬁalnym
w Jankowicach.
Dzieci
zaprezentowały
krótki program słowno muzyczny poświęcony pontyﬁkatowi Jana Pawła II.
Jak każdego roku uroczyście obchodzono Dzień
Edukacji Narodowej.
Uczniowie klasy szóstej
przedstawili humorystyczny program z życia szkoły. Przedstawienie zyskało
uznanie wszystkich uczestników akademii, a młodzi
aktorzy nagrodzeni zostali
hucznymi brawami. Nie
zabrakło również gorących
podziękowań i serdecznych
życzeń, które od uczniów
otrzymali wszyscy pracownicy placówki.
Ważnym wydarzeniem
w życiu naszej szkoły były
obchody Dnia Niepodległości. Uczniowie z klas
I - VI wspólnie przygotowali uroczysty apel, na którym
opowiedzieli o tragicznych
losach naszej Ojczyzny. Recytowali utwory o tematyce
patriotycznej, rozwijające i umacniające poczucie
Rokrocznie uczniowie klasy IV w pocie czoła zdobywają karty rowerowe, o ile
oczywiście zdadzą egzamin
teoretyczny i praktyczny
pod kierunkiem Pani Haliny Pluty, która w tym roku
dostała zaszczytny tytuł koordynatora edukacji motoryzacyjnej. Ale to jeszcze nie
wszystko – mamy też nowo
powołanego koordynatora.
Jest to koordynator ds. bezpieczeństwa, którym została
Pani Beata Komorowska.
Bardzo częstym i oczywiście
mile widzianym gościem
w naszej szkole jest młodszy
aspirant Pan Dariusz Szydło.
Prowadzi z nami rozmowy, tłumaczy i wyjaśnia, ale
także sprawdza, co wiemy
o zachowaniu bezpieczeństwa w szkole, domu i na
drodze. Najbardziej jednak
lubimy, gdy rozdaje nam
prezenty (książeczki, ulotki,
zakładki) i pokazuje różne
ciekawe rzeczy np. jaką po-

więzi z rodzinnym krajem.
Skrócony program artystyczny przedstawiony został również na uroczystej
Mszy Św. w intencji Ojczy-

zny 11 listopada w kościele
p.w. św. Mikołaja w Jankowicach.

zycję przyjąć podczas ataku psa. Mamy nadzieję, że
kiedy odbędzie się szkolny
konkurs „Pieszo i rowerem
do szkoły” – jego laureaci
również otrzymają drobne
upominki. Nie możemy się
również doczekać, kiedy będziemy mogli wziąć udział
w plastycznym konkursie pt.
„Rower – mój przyjaciel”. Na
pewno też będą nagrody!
Sami, więc widzicie, dro-

dzy czytelnicy, że nic a nic
nie przesadziliśmy!
My naprawdę czujemy się
super bezpiecznie w naszej
szkole!
I o to właśnie chodzi!
Pozdrawiamy Was serdecznie.

R. P.

Uczniowie kl. VI PSP
w Bierwcach wraz z opiekunem.
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U nas w Jedlance

M

ija trzeci miesiąc nauki roku szkolnego
2007/2008. W Publicznej
Szkole Podstawowej im.
Braci A. i J. Załuskich przez
ten krótki czas wydarzyło
się wiele dobrego.
We wrześniu byliśmy na
Słowacji. Wyjazd został zrealizowany w ramach projektu Ministerstwa Edukacji
Narodowej – „Międzynarodowa wymiana i współpraca dzieci i młodzieży .”
Realizowaliśmy priorytet :
„Poszanowanie tożsamości
narodowej i kulturowej oraz
przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych w mentalności
i kulturze.”
Praca nad projektem rozpoczęła się już we wrześniu
w 2006 roku na wspólnym
spotkaniu dyrektorów szkół
na Słowacji. Stronę słowacką reprezentowała p.
Weronika Zumerowa –dyrektor Szkoły Podstawowej
w Huncowcach, a stronę
polską p. Beata Jagielska
–dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Braci
A. i J. Załuskich w Jedlance. Uzgodniono termin, cel
oraz program wizyty. Projekt zatytułowaliśmy„Mali
Słowianie”.
Nasze wielkie starania
zostały zwieńczone sukcesem. W dniach od 8. do
12.10.2007r. byliśmy na Sło-

wacji w Starej Leśnej i Huncowcach. Podróż przebiegła
spokojnie, zatrzymaliśmy
się w stolicy Tatr- Zakopanem, gdzie trochę pospacerowaliśmy po Krupówkach.
Docelowym punktem były
Huncovce. Miejscowość ta
leży na terenie górnego Spiszu, przy drodze
z Popradu do Kežmaroku,
8 km na północny- wschód
od Popradu.
Głównym celem naszej
wycieczki na Słowację była
integracja z dziećmi tego
kraju, poznanie tradycji,
kultury, historii oraz mentalności ich narodu. Będąc
tam, uczniowie nasi spotykali się codziennie z dziećmi tamtejszej szkoły. Przedstawiliśmy prezentację multimedialną naszej gminy i
powiatu. Uczniowie brali
czynny udział we wspólnych lekcjach. Jedni uczyli

się języka słowackiego, drudzy poznawali historię Słowacji, a jeszcze inni przygotowywali się wspólnie do
„pojedynku” Słowacja- Polska. Uczniowie wspólnie ze
słowackimi
przyjaciółmi
zwiedzali Huncovce, zamek
w Kežmaroku zbudowany
przez Zapolskich, w którym
obecnie jest muzeum. Podziwialiśmy również przepiękne widoki górskie w
drodze na Popradzkie Pleso.
Byliśmy także w Popradzie,
w Aqua City.
Uczniowie i nauczyciele ze
Szkoły w Huncovcach przyjęli nas bardzo gościnnie i
serdecznie. Przekazali nam
wiele ciekawych wiadomości o swojej kulturze, systemie oświaty, mniejszościach
narodowych zamieszkujących ich kraj. Pod koniec
naszego pobytu został zorganizowany turniej wiedzy

Wierzchowiny

nymi laurkami, a pani Anna
Wójcik wręczyła „nowym
uczniom” piękne prezenty,
z których dzieci bardzo się
cieszyły. Starsi uczniowie
serdecznie powitali pierwszaków, przyrzekając im pomoc w każdej sytuacji.

„U

czyć się tego, co
piękne i mądre”- tak
25 października 2007 roku
przyrzekali uczniowie klasy
pierwszej PSP i PG, którzy
podczas ceremonii ślubowania zostali włączeni w poczet
braci uczniowskiej.
Przed uroczystym aktem
ślubowania uczniowie klas
pierwszych zaprezentowali się w części artystycznej,
przygotowanej pod kierunkiem wychowawczyń:
P. Agaty Koperskiej (PSP)
i P. Małgorzaty Brudnickiej
(PG).
Rodzice, dyrekcja szkoły,
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o Słowacji, który zakończył
się remisem. Odbyły się
również wspólne występy.
Wszyscy zdążyli się dobrze
poznać i polubić. Wspólne
przebywanie sprawiało nam
wiele radości. Po wymianie
drobnych upominków, adresów numerów telefonów,
a także uścisków ruszyliśmy
w drogę powrotną. Zmierzając do Polski zwiedziliśmy Jaskinię Belańską .
Do Polski, a dokładnie do
Jedlanki, przyjechaliśmy ok.
godz. 21. Trochę zmęczeni,
ale z uśmiechem na twarzy
przywitaliśmy się z naszymi
najbliższymi. Będąc na Słowacji wiele zobaczyliśmy,
każdy z nas jest bogatszy o
nowe doświadczenia, zawarliśmy przyjaźnie, polubiliśmy się.
Wszystko, co piękne i dobre, szybko się kończy .Pobyt w Huncovcach wspominamy z łezką w oku i z
tęsknotą oczekujemy na
przyjazd naszych Przyjaciół
do nas, do Jedlanki. Nastąpi
to w maju 2008r. W projekcie oprócz uczniów naszej
szkoły wzięli udział także uczniowie z Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościszki z Jedlińska oraz z Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Batalionów Chłopskich ze Starych
Zawad.

nauczyciele, a także zaproszeni goście: P. Włodzimierz
Dłużewski - Sekretarz Gminy i P. Henryk Krzak - Przewodniczący Rady Gminy

nagrodzili brawami pierwszoklasistów.
Natomiast
uczniowie klasy II PSP obdarowali młodszych kolegów własnoręcznie wykona-

Po uroczystym ślubowaniu i części artystycznej
„Akt Ślubowania” podpisany
przez wszystkich pierwszoklasistów został złożony na
ręce P. dyrektora M. Romanowskiego. Po ślubowaniu
rodzice zaprosili dyrekcję
szkoły, gości oraz dzieci na
słodki poczęstunek.
Małgorzata Zegarek

Stare Zawady

P

SP w Starych Zawadach od wielu lat
współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Jedlance i aktywnie uczestniczy
w jego życiu.
30 września odbyła się
w Jedlance impreza integracyjna pod hasłem „Cieszmy
się sobą”, w której brali udział
pensjonariusze domu i ich
rodziny, a także zaproszeni
przedstawiciele naszej szkoły. Impreza miała charakter spotkania rodzinnego.
Spotkanie to rozpoczęło się
uroczystą mszą świętą odprawioną przed budynkiem
w intencji pensjonariuszy
i ich najbliższych. Zgromadzeni goście zostali powita-

PG Jedlińsk

„Życie kulturalne gimnazjalistów”
ażdego roku Publiczne Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku stara się włączyć swoich wychowanków
do uczestnictwa w życiu
kulturalnym. Wyjazdy do
kina, a w szczególności do
teatru uwrażliwiają młodego człowieka na to, co dzieje się w jego otoczeniu oraz
przygotowują go do oceny
bohaterów dramatów.

K

ni przez dyrektora placówki
DPS w Jedlance. Następnie
odbył się występ zaprzyjaźnionej szkoły ze Starych Zawad. Były to układy taneczne w wykonaniu zespołu
tanecznego uczniów kl. II
– VI. Uroczystość uświetnił
także występ zespołu muzycznego z Domu Pomocy
Społecznej. W przerwach
między występami goście
zaproszeni zostali na słodki
poczęstunek. Cała impreza
zakończyła się wspólnym
grillem.
W ramach systematycznej współpracy 21 listopada
z okazji Święta Pracownika
Socjalnego przedstawiciele P.S.P. ze Starych Zawad
również aktywnie włączyli
się w jego obchody. W tym

dniu zespół taneczny dzieci
z kl. II oraz V i VI pod kierunkiem Pani I. Śmiechowskiej wystąpił dla pensjonariuszy i pracowników domu. Dzieci złożyły życzenia

i wręczyły własnoręcznie
wykonane upominki na ręce dyrektorów tej placówki.
Uroczystość zakończyła się
wspólnym poczęstunkiem.
Anna Wójcicka

W listopadzie nauczyciele
języka polskiego i wychowawcy zorganizowali wyjazdy dla klas pierwszych
i trzecich na spektakle do
Urzędu Miejskiego w Radomiu.
Uczniowie klasy pierwszej, zgodnie z listą lektur
i czasem przeznaczonym
na wspominanie zmarłych,
obejrzeli adaptację dramatu Adama Mickiewicza pt.
„Dziady” w reżyserii Stanisława Miedziawskiego. Dla
niektórych było to pierwsze
spotkanie ze sztuką wysta-

wioną na scenie.
Kilka dni później, 14 listopada, do Urzędu Miejskiego
wyruszyły klasy trzecie na
spektakl „Sofokles-Projekt”.
Do naszych czasów dochowało się tylko siedem sztuk
Sofoklesa, które stanowią
klasyczny wzór sztuki dramatycznej. Pierwsza część
przedstawienia jest interpretacją mitu o Labdakidach (mit o Edypie), który
stał się inspiracją do napisania, wystawionej w drugiej
części, tragedii „Antygona”.
Obydwa spektakle przy-

gotował Nowy Teatr ze
Słupska, który cieszy się
dużą popularnością wśród
widzów i otrzymuje pozytywne opinie krytyków.
Przeżycia wywołane podczas przedstawień pozwoliły na bardziej wnikliwą interpretację dramatów oraz
skłoniły do dyskusji na temat wartości ludzkiego życia, sposobu postępowania
i konieczności poniesienia
konsekwencji za własne
czyny.
Katarzyna Walczak

IX MIMS zakończone

W

Płocku uroczyście
podsumowano IX
edycję Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Po raz
kolejny PG w Jedlińsku uplasowało się w czołówce, tym
razem na drugim miejscu.
Barbara Walczak - dyrektor
szkoły odebrała pamiątkowy
puchar i dyplom, a także list
gratulacyjny informujący
o przyznaniu placówce nagrody pieniężnej. Nagroda
zostanie przeznaczona na
zakup sprzętu sportowego.
Nauczyciele wychowania ﬁzycznego Radosław Oﬁara
i Krystian Kilar zostali wyróżnieni okolicznościowymi
statuetkami.
Następne igrzyska odbędą
się w Radomiu. Wierzymy,
że sukcesów nie zabraknie.

Przedstawiciele nagrodzonych gimnazjów. (druga od lewej: Barbara Walczak)
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PSP Jedlińsk

Naukę czas zacząć, czyli
nowy rok szkolny w PSP w
Jedlińsku
eszcze czuliśmy na swojej skórze ciepło promieni słonecznych, a zapach
lasu i łąki nadal unosił się w
powietrzu, kiedy 3 września
2007 rozpoczęliśmy nowy
rok szkolny. Przed nami
kolejny okres wytężonej
pracy. W radosnej atmosferze, pełni zapału i z wielką
ciekawością spotkaliśmy się
na inauguracji roku szkolnego w sali gimnastycznej
naszej szkoły. Uczniowie
wraz z Rodzicami, pedagogami i przybyłymi gośćmi
wysłuchali montażu słowno-muzycznego, po czym
dzieci z entuzjazmem udały
się do poszczególnych sal
lekcyjnych, by spotkać się
ze swymi wychowawcami.
Opowieściom o wakacyjnych przygodach nie było
końca.

J

Do pierwszej klasy idę
pierwszy raz...
Kolejne dni przyniosły
nowe obowiązki i zadania.
28 września 2007 r. odbyło
się uroczyste ślubowanie
uczniów klas pierwszych.
„Pierwszaki” prezentowały
się wspaniale na wspólnej

akademii, choć – zapewne niejeden z nich – czuł
się tego dnia stremowany:
wszak tylko raz w życiu jest
się prawdziwym „pierwszakiem”!
Dzień po dniu przyzwyczajaliśmy się do wczesnego
wstawania i systematycznej pracy, której z lekcji na
lekcję przybywało. Nim
jednak niebo całkiem zasłoniły deszczowe chmury,
udało nam się skorzystać
z pogody i zorganizować
wycieczki do lasu (klasy III
a i b); wyruszyliśmy także
na pieszy rajd Śladami Jana
Kochanowskiego na trasie
Czarnolas – Zwoleń. Miło nam poinformować, iż
uczeń klasy Vc, Rafał Florek, „wyśpiewał” na nim
pierwsze miejsce i zdobył
Puchar Urzędu Mazowieckiego za najpiękniej wykonaną piosenkę!
A co jeszcze ciekawego
dzieje się w naszej szkole?
Nauczyciele proponują interesujące formy zajęć edukacyjnych:
• wycieczki do Urzędu Gminy (kl. Va,b,c), piekarni
• spektakl teatralny „Co słychać w lesie?” (kl.IIb)
• konkurs o misiu (organizowany przez świetlicę i bibliotekę szkolną).
Realizowane programy

Warto przeczytać
,,Katyń” - Allen Paul
Książka jest doskonałą analizą nikczemnej masakry w
Katyniu, a jednocześnie czymś o wiele ważniejszym: stanowi świadectwo siły ducha oﬁar tej zbrodni i ostatecznego tryumfu prawdy.
,,Rwący nurt historii” - Ryszard Kapuściński
Ilustrowana nieznanymi zdjęciami autora. Zawiera zbiór
wypowiedzi o globalizacji i historii.
,,Żegnając umarłych” - Lisa Appignanesi
Książka, której nie sposób zapomnieć. Opowiada o losach tych, co bezpowrotnie odeszli. Przejmująco pięknie
napisana i przesiąknięta mądrością ludzi, którzy przetrwali pomimo wszystko.
Jak pomóc dziecku zrozumieć wstyd, smutek, którego
doznaje? Jak mądrze towarzyszyć mu w trudnych chwilach? Na te i inne pytania odpowiada seria książek o
uczuciach -,,Pomagamy w wychowaniu”.
Serdecznie polecam.
Bożena Starzyńska

Warto zobaczyć
Gminna Biblioteka Publiczna - ,,Miasta Europy - Wilno”- cykliczna wystawa fotogramów prezentująca europejskie stolice.
Fotograﬁe z cyklu Projekt – Miasto: Miasto Pogranicza
– autor Patrycja Bartula i Ewa Kwiatkowska.-
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Dużym zainteresowaniem
wśród uczniów cieszy się
również program „Mleko w
szkole”, w ramach którego
dzieci mogą pić codziennie
świeże mleko. Miło nam
również poinformować, iż
szkoła podstawowa w Jedlińsku zdobyła I miejsce
w powiatowym konkursie „Bezpieczna szkoła” i
otrzymała nagrodę 1000
złotych.
W październiku br. uczniowie naszej szkoły oraz szkoły podstawowej w Jedlance
uczestniczyli w wyjeździe
na Słowację w ramach projektu „Przełamywanie barier”. Grupa liczyła 31osób
wraz z opiekunami. Dzieci
spotykały się ze swymi rówieśnikami ze szkoły pod-

stawowej w Huncovcach.
Okazało się, iż język słowacki jest podobny do polskiego, a jeśli nawet istnieją
wyrazy brzmiące obco, nasi
uczniowie kojarzyli je bardzo szybko ze znaczeniem
słów polskich. Sprawiało im
to wielką radość.
Sportowa nagroda
Od wielu lat szkoła podstawowa w Jedlińsku wiedzie prym w sporcie na
Mazowszu i jest doceniana
przez władze wojewódzkie.
W IX Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
zdobyliśmy wysokie szóste
miejsce i nagrodę pieniężną
w wysokości 2500zł.
Anna Kraska

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.

ZSP Wsola

Otwarcie izby regionalnej i inauguracja działalności Dziecięcego Zespołu
Pieśni i Tańca „Wsolaki”
28 września w ZSP im.
Witolda Gombrowicza we
Wsoli miała miejsce uroczystość otwarcia Izby Regionalnej, połączona z inauguracją Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Wsolaki”.
Organizatorom Izby i twórcom zespołu muzycznego
przyświecała idea podtrzymania tradycji naszego regionu. Małgorzata Bernat
i Anna Borkowska – Szymaniak zaaranżowały dwa
pomieszczenia na Szkolną
Izbę Regionalną: jedno na
wzór wiejskiej chaty, drugie
na muzeum. Do powstającej Izby wiele cennych
eksponatów przekazali nauczyciele: Anna Krok, Teresa Okruta, Małgorzata
Wrona, Anna Skrzynecka,
Barbara Ciołczyk – Wlazło,
Grażyna i Tadeusz Walczak
oraz Przewodniczący Rady
Gminy Henryk Krzak.
Uroczystość poprowadziły Małgorzata Bernat i pani
Dyrektor Lidia Perendyk opiekunka Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Wsolaki”. Przedstawiły historię
Szkolnej Izby Tradycji oraz
historię zespołu, powołanego do istnienia w kwietniu
2007 r. Uczniowie gimnazjum pod opieką Małgorzaty Bernat (Marlena Słomka,
Aneta Pasek, Aneta Klocek,
Daria Marchewka, Paulina Rogalska, Paulina Tocka, Aleksandra Wędzonka, Agnieszka Prusińska,
Cezary Karaś, Przemysław
Kaczor, Maciej Oczkowski,
Filip Molendowski, Bartłomiej Uzar) prezentowali wiersze związane z porą
plonów i radości. Kostiumy
przygotowała Anna Borkowska- Szymaniak, bogatą
oprawę plastyczną stworzyła pani Teresa Leśniewska,
za nagłośnienie imprezy
odpowiadał pan Jerzy Faliński.
W trakcie uroczystości
Dziecięcy Zespół Pieśni i
Tańca „Wsolaki” (Katarzyna
Januszek, Aleksandra Karaś,
Monika Kot, Milena Ko-

„Wsolaki” w pełnej krasie...
walska, Martyna Magiera,
Patrycja Rudecka, Magda
Staniak, Wioletta Wędzonka, Bartłomiej Gędaj, Piotr
Jesionek, Damian Krzosek,
Bartłomiej Majewski, Mateusz Michalik, Marcin Mrozowicz, Rafał Rak, Mateusz
Woźniak - uczniowie szkoły
podstawowej) wykonał pieśni: „Zachodźże słoneczko”,
„Uciekła mi przepióreczka”,
„Wyjdę ja, wyjdę”, „Plon
niesiemy, plon...”. Chórem
„Wsolaków” kierowała pani
Katarzyna Sadowska. Wielki entuzjazm widzów wzbudziły polka i polonez.
Pani dyrektor Lidia Parendyk oraz pan Wiesław
Anduła (kierownik Sceny
Obozisko przy radomskim
„Amﬁteatrze”) byli twórcami ciekawej choreograﬁi,
zaś pan Jerzy Faliński służył
swym talentem muzycznym. Wspaniałe kostiumy
„Wsolaki”
zawdzięczają
paniom: Jadwidze Wronie,
Iwonie Chojnackiej, Marii
Krok, Teresie Rybskiej, Jolancie Guzińskiej, Anecie
Garczyńskiej oraz Annie
Skrzyneckiej. Panie z pełnym zaangażowaniem, charytatywnie, pracowały nad
odtworzeniem odświętnego
stroju naszych dziadów.
Dziecięcy Zespół Pieśni
i Tańca „Wsolaki” nie powstałby, gdyby nie fundusze
(4300zł) pozyskane z konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” ogłoszonego
przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności i
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, które od kilku już lat za pośrednictwem

Stowarzyszenia Centrum
Młodzieży „Arka” organizują właśnie ten konkurs.
Po części artystycznej pan
Dyrektor Edward Krok zaprosił gości do zwiedzania
szkolnej Izby Regionalnej.
Uroczyście przecięli wstęgę: ks. Andrzej Tuszyński,
Adolf Krzemiński, Włodzimierz Dłużewski, Henryk
Krzak, oraz przedstawiciele
zespołu.
Po części oﬁcjalnej odbył
się poczęstunek utrzymany
w konwencji ludowej. Sponsorował go pan Bogumił
Ferensztajn. Atrakcją był
występ zespołu muzycznego Pana Wacława Imiołka z
Jedlanki.
Imprezę uświetniła obecność wielu szacownych gości m.in. Bogumiła Ferensztajna, Tadeusza Osińskiego,
Księdza Andrzeja Tuszyńskiego, Adolfa Krzemińskiego, Marka Oleszczuka,
Włodzimierza Dłużewskiego, Henryka Krzaka, radnych gminy Jedlińsk, doradców metodycznych oraz
dyrektorów szkół w naszej
gminie. Goście zadeklarowali opiekę i pomoc merytoryczną w działalności
zespołu.
Akademia z okazji
Święta odzyskania niepodległości
Nauczyciele ZSP we Wsoli każdego roku wielką wagę
przywiązują do uroczystości szkolnych, realizujących
ścieżkę edukacyjną: Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
12 listopada 2007 roku

miała tu miejsce impreza
rocznicowa upamiętniająca
Święto Odzyskania Niepodległości. Scenariusz imprezy
i inscenizację przygotowała
p. A. Broda, oprawą muzyczną zajęła się p. K. Sadowska,
dekorację wykonała p. T.
Leśniewska, a prezentację
multimedialną opracowała
p. T. Rybska – nauczycielka
informatyki. Program artystyczny, obejmujący lata
1795 – 1989, wzbogacony
został obszernym pokazem
audiowizualnym,który stanowił uzupełnienie omawianych zagadnień historycznych. Obraz stanowi
najlepszy środek przekazu
informacji, dzieci i młodzież myślą bowiem „obrazowo”. Trudne treści historyczne poparte fotograﬁą,
dziełem malarskim czy odpowiednio dobranym materiałem muzycznym okazały
się atrakcyjne zarówno dla
uczniów szkoły podstawowej jak i dla gimnazjalistów.
Nasi podopieczni przyswajają szybciej i skuteczniej
slajdy historyczne od treści
podręcznikowych. Atrakcyjna ścieżka dźwiękowa,
zawierającą utwory wykonywane m.in. przez J. Kaczmarskiego (Obława, Mury),
E. Demarczyk (Wiersze
wojenne), K. Klenczona
(Biały krzyż) czy C. Niemena (Dziwny jest ten świat),
daje szansę na osiągnięcie
wyznaczonego celu – wychowywania młodzieży w
duchu dobrze rozumianego
patriotyzmu. Poszerzona
perspektywa czasowa, pozwoliła na usystematyzowanie wiedzy o przeszłości
Polski i powiązanie jej z wydarzeniami życia politycznego ostatnich 20 lat. Temat
niepodległości Polski należy do najrozleglejszych i
przez to najtrudniejszych
zagadnień z zakresu edukacji historycznej. Trudność
polega na tym, iż nawet pobieżne zrozumienie najważniejszych faktów, wymaga
od odbiorcy niemałego wysiłku. Jest on jednak dla pokolenia młodych Polaków
po prostu niezbędny…
Małgorzata Bernat
Agnieszka Broda
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INWESTYCJE 2007

Wyremontowana świetlica w Jankowicach

Wyremontowana świetlica w Lisowie

Lp.

Rodzaj prac inwestycyjnych

Całkowita wartość
inwestycji brutto

1.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Jedlińsk.Długość
przebudowanych dróg gminnych wyniosła 9 km i 300 m.b.

2.628.880,89 zł

2.

Przebudowa oświetlenia drogowego
na terenie Gminy Jedlińsk

189.700,00 zł

3.

Remont mostu drewnianego na rzece Radomce
w miejscowości Lisów

90.000,00 zł

4.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klwaty
na terenie gminy - wykonano 5.065 m. b. sieci
oraz 71 przyłączy o długości 2.332m.

270.000,00 zł

5.

Budowa sieci wodociągowej w Lisów - Borki.
Wykonano 1.286 m. b. sieci oraz 10 przyłączy o długości
230m

82.000,00 zł

6.

Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Mokrosęk
polegająca na montażu urządzeń podwyższających
ciśnienie wody - poprawiła dystrybucję
i jakość wody dla mieszkańców
miejscowości Mokrosęk, Ludwików i Narty

489.000,00 zł

7.

Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jedlińsku

332.000,00 zł

8.

Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej
w Starych Zawadach

380.800,00 zł

9.

Wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV w Publicznej
Szkole Podstawowej w Ludwikowie
i w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlance

104.000,00 zł

10.

Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Bierwcach
– inwestycja w realizacji

1.130.000,00 zł

11.

Remont świetlicy wiejskiej w Jankowicach

225.082,00 zł

12.

Remont świetlicy wiejskiej w Lisowie

248.000,00 zł

13.

Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych

208.000,00 zł

14.

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej we Wsoli

150.000,00 zł

15.

Remont dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wielogórze

25. 000,00 zł
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Wybudowana ulica Piaskowa w Jedlińsku

Wybudowana ulica Krótka w Wielogórze

INWESTYCJE 2007

Zmodernizowany budynek PSP w Starych Zawadach

::

Wybudowana ulica Gombrowicza we Wsoli

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Bierwcach w budowie

Zakupiony autobus do przewozu osób niepełnosprawnych

Urządzenia podwyższające ciśnienie wody w Mokrosęku

Wyremontowany most na rzece Radomce w Lisowie

Zmodernizowany budynek PSP w Jedlińsku

Zakupiony samochód strażacki dla OSP Wsola

11

Konkurs Poezji Patriotycznej

W

przeddzień obchodów Święta Niepodległości po raz XII w
Gminnym Ośrodku Kultury w Jedlińsku odbył się
konkurs Poezji Patriotycznej. Celem konkursu jest
przybliżenie dzieciom i
młodzieży poezji, kształto-

wanie ich wrażliwości literackiej oraz doskonalenie
warsztatu recytatora. W
tegorocznym przeglądzie
udział wzięło 75 uczestników ze wszystkich placówek oświatowych z terenu
gminy. Jury po wysłuchaniu prezentacji tekstów

literackich w interpretacji
wykonawców w trzech kategoriach wiekowych: klasy
0 – III i IV-VI szkół podstawowych oraz klasy gimnazjalne postanowiło wyróżnić i przyznać nagrody
książkowe następującym
osobom: w kategorii wiekowej 0 – III: Bolek Monika, Dobrzańska Monika
- PSP Wierzchowiny, Gryz
Patrycja, Matysiak Łukasz
- PSP Stare Zawady, Jurczak Daniel, Kobza Piotr,
Kozłowska Monika - PSP
Ludwików, Kipiela Magdalena, Religa Jan - PP Jedlińsk, Kołodziejczak Piotr
– PSP Wsola, Pawłowski
Piotr, Walczak Przemysław,
Wziątek Aleksandra – PSP
Jedlińsk, Tkaczyk Milena
– PSP Bierwce; w kategorii wiekowej IV – VI:
Barszcz Patryk, Bińkowska
Iga, Rąbkowska Martyna,
Walczak Dawid – PSP Jedlińsk, Cielniak Paulina

- PSP Wierzchowiny, Graniak Ada – PSP Wsola, Lutek Bartosz – PSP Jedlanka,
Prasek Anna, Romanowski
Karol – PSP Stare Zawady,
Włodarczyk Aleksandra
PSP Ludwików; w kategorii
klasy gimnazjalne nagrody
otrzymali: Walczak Ewelina, Wąsik Adrianna, – PG
Jedlińsk, Bolek Karolina,
Karolina Kolodziejczak PG
Wierzchowiny. Jury doceniło, w przypadku osób
nagrodzonych, doskonały
dobór tekstów dostosowany do możliwości uczestników, przemyślaną interpretacje i dużą świadomość
sceniczną. Nagrody laureatom wręczył Wójt Gminy
Wojciech Walczak, wyraził
również zadowolenie z zainteresowania dzieci i młodzieży Poezją Patriotyczną,
życząc wszystkim dalszych
sukcesów.
AG

PSP w Jedlińsku
II miejsce – Konopka Jakub
PSP w Jedlińsk
III miejsce – Fijałkowski
Tomasz PP w Jedlińsku
- kategoria wiekowa – kl.
IV-VI szk. podstawowa
I miejsce – Romanowska
Angelika PSP w Jedlance
II miejsce – Wikło Wojtek
PSP w Jedlińsku

III miejsce – Maj Piotr PSP
w Jedlińsku
- kategoria wiekowa – kl. I-III gimnazjalne
I miejsce - Uzar Bartłomiej
ZSP we Wsoli
II miejsce – Malinowska
Iwona PG w Jedlińsku
III miejsce – Karaś Cezary
ZSP we Wsoli
AG

I Mikołajkowy Turniej Szachowo-Warcabowy
6 grudnia br. w GOK - u
odbył się I Mikołajkowy
Turniej
Szachowo-Warcabowy pod Patronatem
Wójta Gminy p. Wojciecha
Walczaka. Przebiegał w miłej atmosferze. Sędzią głównym Turnieju był p. Włodzimierz Dłużewski. Wzięło w nim udział 91 adeptów
sztuki szachowej i warcabowej. Celem Turnieju była
popularyzacja gry w szachy
i warcaby jako jednej z form
spędzania wolnego czasu
oraz wyłonienie najlepszych
szachistów i warcabistów
Zgodnie z obietnicami organizatorów wszyscy startujący uczestnicy otrzymali
słodkie paczki, a zwycięzcy
nagrody rzeczowe. Udział
w grze w warcaby wzięło 70
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osób, w szachy 21 osób.
Wynik Turnieju Szachowego:
- kategoria wiekowa do
14 lat: I miejsce – Nogalski
Maciej PSP Bierwce
II miejsce – Tkaczyk Aleksandra PSP Ludwików
III miejsce – Cichowlas Tymon PSP Wiechowiny
- kategoria wiekowa – kl. I-III gimnazjalne
I miejsce – Rdzanek Michał
PG w Jedlińsku
II miejsce – Jasek Hubert
PG w Jedlińsku
III miejsce –Hernik Emil
PG w Jedlińsku
Wynik Turnieju Warcabowego:
- kategoria wiekowa – kl.
O-III szk. podstawowa
I miejsce – Musiał Kamil

Grupa teatralna z GOK-u

W

GOK ramach zajęć realizowanych
pod hasłem ,,Pobawmy się
w teatr” 30 listopada grupa
młodzieży wystawiła spektakl pt. ,,Z życia zwykłego,
młodego człowieka”. Było
to przedstawienie proﬁlaktyczne odnoszące się
do problemu narkomanii.
Przygotowała je młodzież
z ogniska dla swoich rówieśników, aby przestrzec ich
przed zgubnymi skutkami
nałogu. Młodzi ludzie mogli
skuteczniej niż dorośli dotrzeć do adresatów. Przedstawienie pokazało dwa
światy - realny ( nazwany
Zwykłolandią) i fantastyczny( kraina uzależnionych

- Narkolandia). Główna
bohaterka usiłuje zdobyć
akceptację swojego środowiska naśladując typowe
dla nastolatków zachowania. Przenikneła do świata
Narkolandii i błądziła jego
ulicami. Fascynował ją tajemniczy, lecz groźny świat
uzależnionych, tak różny od
nudnej -jej zdaniem - codzienności.
Po krótkim pobycie w
Narkolandii doceniła swój
„zwykły” świat i z pozoru
„nudną” codzienność, nie
stety nie może odnaleźć
drogi powrotnej do zwykłego życia.
Młodzież wraz z opiekunem przygotowała dekora-

cje i rekwizyty do spektaklu, realizując tym samym
ważną umiejętność pracy w
grupie.
W przedstawieniu wystąpiły: Anita Dobrzeniecka,
Aneta Koza, Magda Szym-

czak, Klaudyna Struniewicz, Sylwia Witkowska,
Magda Witkowska, Katarzyna Szubińska, Beata Jastrzębska, Paulina Skurosz,
Ola Jaroszek.
Małgorzata Bernat

Numery telefonów w poszczególnych referatach w urzędzie gminy
REFERAT SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNY tel. 048 32-13-126
REFERAT FINANSOWY tel. 048 32-13-066
REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO tel. 048 32-13-087
e-mail: inwestycje@jedlinsk.pl
REFERAT GEODEZJI, ROLNICTWA I GOSPODARKI GRUNTAMI
tel. 048 32-13-098
e-mail: rolnictwo@jedlinsk.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO tel. 048 32-13-126
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ tel. 048 32-13-127
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Wokół tradycji
...,,jakiś w Wilię, takiś cały rok.”
,,Wigilia Bożego Narodzenia – pisze Z. Gloger – ma
u nas ze wszystkich świąt
cechę najbardziej rodzinną,
domową, serdeczną, odpowiadającą zwyczajom i charakterowi mieszkańców, które są towarzyskie, gościnne,
otwarte.”
Wigilia, jako niezwykły
dzień roku była – jak mówili na wsi - ,,zadatkiem dni
całego roku.” Z dniem tym
wiązały się różnego rodzaju
wróżby i wierzenia. Kawalerowie i panny starali się
wywróżyć sobie ,,czas ślubu”. Szukali szczęścia polując w Wilię myśliwi. A kto
w tym dniu kłócił się, nie
pracował, spędził czas ,,w lenistwie lub swarach”, był taki
w roku przyszłym. Dzień był
również specjalnie pomyślny
,,do rozpoczynania różnego
rodzaju robót.” W Wilię rodzice uderzali dzieci rózgami, wierząc, że ,,wyjdzie im
to na zdrowie”. Stąd też powstało powiedzenie: ,,Bo na
Wiliją, dzieci biją”. W dniu
tym mile były widziane wizyty sąsiadów i sąsiadek,
przynoszące szczęście i pomyślność w nowym roku.
Młodzi zabierali się do
przyozdabiania izby. Dziewczęta nalepiały na ścianę
wycinanki, a u powały wieszały pająki. Niewiasty zajęte
porządkami w domu zwykle
przez cały dzień pościły.
Przygotowywały uroczystą
wieczerzę wigilijną, składającą się z nieparzystej liczby
potraw. Liczba nieparzysta

Ś

więta Bożego Narodzenia to niewątpliwie
najbardziej rodzinny okres
roku. Wszystkie Panie dokładają starań i pragną, aby
najbardziej wyczekiwany
moment, wieczerza wigilijna była bliska tradycji
kuchni polskiej. Nie wyobrażamy sobie świąt np.
bez karpia czy barszczu
z grzybami. Prezentujemy
prosty przepis na tradycyjne danie wigilijne.
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pomagała w przyroście,
mówiono: ,,poszuka sobie parę i będzie przybytek.” U mniej zamożnych
z dań pięciu lub siedmiu,
u możniejszych z dziewięciu, jedenastu lub trzynastu.
Większa liczba dań wróżyła
gospodarzowi obﬁtość tych
wszystkich płodów na jego
stole w roku następnym.
Obok ,,kucyi i kisielu”
u włościan i zagrodowej
szlachty podawano barszcz
z grzybami, bigos postny,
kluski pszenne z makiem lub
olejem, jagły, kaszę gryczaną,
groch i gruszki, zamożniejsi
ryby. Ubodzy, aby dopełnić
zwyczaju uświęconej liczby
potraw ,,kontentują się siemieniuchą, to jest zupą z siemienia konopnego, kaszą jaglaną, kapustą z grzybami,
kluskami z makiem i grzybami w oleju smażonymi.”
Z innych potraw ważne
były kluski z makiem, kapuśniak, pierogi z kapusty
i grzybów z siemienia konopnego z domieszką kaszy
jaglanej, barszcz z grzybami,
grzyby. Stół wigilijny uzupełniał kompot z suszonych
owoców. Dobór potraw zależał oczywiście od samej
gospodyni, zapasów domowych, rodzinnej tradycji,
możliwości.
Pod wieczór przygotowywano się do uroczystej kolacji wigilijnej. Gospodarz
ustawiał w jednym z kątów
izby najładniejszy snop żyta,
symbol i nadzieję dobrego
urodzaju. Siano kładzione pod ręcznik na ławice,
a u zamożniejszych na stole pod obrus pochodziło
z obory i koniecznie ,,z wolnego żłobu”.

Na wigilijnym stole gospodyni kładła duży bochen świątecznego chleba
i ustawiła uroczystą kolacje.
Gdy na niebie pojawiła się
pierwsza gwiazdka, siadano
do uroczystej, radosnej i serdecznej wigilijnej wieczerzy.
Gospodarz i gospodyni łamią się ze wszystkimi opłatkiem, następnie żegnają się
i zasiadają wspólnie do spożywania wigilijnych potraw.
Według zwyczaju należało
skosztować każdej z nich,
zapewniając sobie w ten
sposób obﬁtość w przyszłym
roku. Przy stole siadali ,,zwykle podług wieku”.
Po wigilii zbierano ze stołu
pozostawione okruchy tzw.
kolędę i wraz z sianem zanoszono zwierzętom aby za-

pewnić im powodzenie. Po
kolacji śpiewali kolędy, skracając sobie czas do Pasterki.
Młodzi po wieczerzy wyciągali spod obrusa źdźbła
siana: zielone wróżyło zamążpójście, suche i zwiędłe
– dalsze oczekiwanie, żółte
– staropanieństwo. Stojący
w rogu snop żyta tzw. dziad,
też nie ustrzegł się wróżb
matrymonialnych. Ważnym
zwyczajem nocy wigilijnej
było wspólne udanie się do
kościoła na pasterkę. Dzień
Wigilii – to święto pokoju, miłości i zgody. W dniu
tym, używając słów poety,
serca nasze: ,,jeśli coś maja
przebaczyć – przebaczą, jeśli
o czem zapomnieć – zapomną.”
dr Stefan Rosiński

KAPUSTA Z GRZYBAMI
Składniki:
• główka słodkiej kapusty
• kapusta kiszona
• suszone grzyby
• cebula
• olej
• woda
• sól
• pieprz
• liść laurowy
• angielskie ziele
• sól
• pieprz
• kminek

• oliwa z oliwek
Główkę kapusty siekamy
drobno i gotujemy w niewielkiej ilości osolonej wody z listkiem laurowym
i zielem angielskim. Kapustę kiszoną płuczemy, siekamy i gotujemy w osobnym garnku również przez
godzinę. Cebulę kroimy
i przysmażamy na oliwie
z oliwek. Suszone grzyby
dobrze jest namoczyć wcześniej, najlepiej poprzedniego dnia. I je również

musimy obgotować. Kiedy
zmiękną, studzimy je i siekamy. Łączymy w jednym
garze ugotowaną kapustę
kiszoną, ugotowaną kapustę
słodką, posiekane grzyby
i smażoną cebulę, mieszamy dokładnie, doprawiamy
solą, pieprzem i kminkiem
i gotujemy razem jeszcze
około 2-3 godzin.
Dla nadania kapuście właściwego smaku i aromatu
można dodać można dodać
kostkę grzybową.

Przebudowa drogi E-77 Białobrzegi-Jedlińsk

P

lanowana
rozbudowa drogi krajowej jest
częścią większego zadania
inwestycyjnego, jakim jest
budowa drogi ekspresowej numer 7 z Warszawy
przez Radom do Krakowa.
Obecnie droga nr 7 na odcinku Białobrzegi-Jedlińsk
jest w bardzo złym stanie
technicznym stwarzającym
zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.
Przedsięwzięcie obejmuje
rozbudowę istniejącej jednojezdniowej drogi krajowej nr 7 na odcinku od końca obwodnicy Białobrzegów
do skrzyżowania w miejscowości Kępiny i przystosowanie jej do parametrów
dwujezdniowej drogi ekspresowej oraz rozbudowę
drogi od skrzyżowania Kępiny do Jedlińska. Projekt
zakłada m.in.: przebudowę
geometrii istniejącej jezdni i przystosowanie jej do
parametrów technicznych
drogi ekspresowej, budowę

nowej nawierzchni na przebudowanej jezdni, budowę
nowych obiektów inżynierskich pod dwie jezdnie (istniejącą i dobudowywaną)
oraz budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej.
Po zakończeniu realizacji projektu przewiduje się:
wzrost nośności nawierzchni do 115 kN/oś, wzrost
przepustowości analizowanego odcinka, spadek liczby
wypadków i oﬁar śmiertelnych, spadek kosztów eksploatacji pojazdów, spadek
kosztów czasu i wypadków
oraz spadek kosztów emisji
spalin.
Ponadto należy się spodziewać poprawy warunków do rozwoju inwestycji
w obszarze powiatu białobrzeskiego, co z kolei
zwiększy liczbę nowych
miejsc pracy w sektorach
innych niż rolnictwo. Dzięki lepszej komunikacji i do-

stępności poprawi się też
poziom życia mieszkańców
regionu. Nowe parametry
techniczne drogi i poprawa
jej bezpieczeństwa znacząco wpłynie na wzrost komfortu jazdy podróżujących.
Wartość kontraktu, który
podpisała GDDKiA wynosi ponad 400 mln złotych,
z czego 75% doﬁnansowa-

ne będzie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Transport.
Zakończenie budowy planowane jest na początek
2009 roku.
Źródło: www.gddkia.gov.pl

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Z dnia 1 grudnia 2007r.
W sprawie zarządzenia środków związanych
z wystąpieniem grypy ptaków
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69. poz. 526, z późn. zm.) zarządza
się co następuje:
§1
W związku z wystąpieniem grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się:
1) Zakaz:
a) Organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków,
b) Przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży,
dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia żywych ptaków, na targowiskach,
c) Utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni,
d) Pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których maja dostęp
dzikie ptaki;
2) Nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu.
§2
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister rolnictwa
i rozwoju wsi
Marek Sawicki
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Z prac Rady Gminy

S

esje Rady Gminy Jedlińsk odbyły się
w dniach :
-05 października
-29 października
-29 listopada
Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:
-05 października br.
-Nr XIII/54/07 zmian w budżecie gminy na 2007 r.
-Nr XIII/55/07 udzielenia
pomocy ﬁnansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu ,
-29 października br.
-Nr XIV/56/07 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2007 r.
-Nr XIV/57/07 wyboru
ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Radomiu na kadencję
2008-2011,
-Nr XIV/58/07 wezwania
Sekretarza Gminy do złożenia oświadczenia o pracy
lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z nimi,
-Nr XIV/59/07 wezwania
Skarbnika Gminy do złożenia oświadczenia o pracy
lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z nimi ,
29 listopada br.
-Nr XV/60/07 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jedlińsk na 2007 r.
-Nr XV/61/07 obniżenia
ceny 1 kwintala żyta przyjętego do wymiaru podatku
rolnego na 2008 r.
Nr XV/62/07 podatku od
nieruchomości ,
Nr XV/63/07 ustalenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
na terenie gminy Jedlińsk
na 2008 r.
-Nr XV/64/07 w sprawie
określenia wzoru deklaracji

na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
rolnych ,
-Nr XV/65/07 określenia
wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz
wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych ,
-Nr XV/66/07 likwidacji
jednostki budżetowej pod
nazwą: Gminny Ośrodek
Kultury w Jedlińsku wraz
ze świetlicami w Jedlińsku,
Lisowie , Ludwikowie ,
-Nr XV/68/07 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę dla
odbiorców korzystających
z wodociągów wiejskich na
terenie gminy Jedlińsk ,
-Nr XV/69/07 zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków .
Wójt wydał Zarządzenia
w sprawach :
-wprowadzenia
zmian
w budżecie gminy Jedlińsk
na 2007 r.( 7 zarządzeń )
-powołania komisji inwentaryzacyjnej zdawczo-odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlińsku,
-przygotowania stanowisk
kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem
w gminie Jedlińsk ,
-powołania Komisji Przetargowej na budowę sieci
wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lisów
–Borki gmina Jedlińsk ,
-składów osobowych obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu
RP i Senatu RP,
-powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16.10. 2007 r.
przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości położonych

 PODZIĘKOWANIE 

Pani Grażyna Wąsik –Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku z dniem
27 września br. po 38 latach pracy zawodowej
przeszła na emeryturę.
Wójt i Rada Gminy dziękują Pani za sumienną i długoletnią pracę
na rzecz rozwoju kultury.
Życzymy Pani wszystkiego co najlepsze,
dużo zdrowia, pomyślności
i radości w życiu osobistym.
Obecnej Dyrektor - Pani Bożenie Starzyńskiej
życzymy dużo zadowolenia oraz
sukcesów w życiu zawodowym i osobistym .
w miejscowości Piaseczno
i Lisów gm. Jedlińsk ,
-powołania Komisji przetargowej na remont ścian
i posadzek w Stacji Uzdatniania wody w Jedlińsku
i w Wierzchowinach ,
-powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jedlińsku ,
-powołania Komisji Przetargowej na dostawę średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP we
Wsoli ,
-nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy
w Jedlińsku ,
-dokumentacji i warunków
stosowanych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
Gminy w Jedlińsku ,
-przedłożenia radzie Gminy projektu budżetu Gminy Jedlińsk na 2008 r. wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego ,
-ogłoszenia II przetargu na
sprzedaż
nieruchomości
komunalnych Gminy Je-

dlińsk w Piasecznie i w Lisowie Gm. Jedlińsk .
Rada Gminy wybrała ławników na nową kadencję
2008-2011:
-do Sądu Okręgowego –Pana Zbigniewa Miazgę zam.
Wsola,
-do Sądu Rejonowego –Panie:
Michalską Krystynę zam.
Wielogóra, Piwońską Annę
zam. Wielogóra, Jastrzembską Zoﬁę zam. Jedlińsk,
Łobodzin Dorotę zam. Jedlińsk, Walczak Teresę zam.
Jedlińsk. Serdecznie gratulujemy.
Komisje przystąpiły do
pracy nad projektem. Komisja Budżetu i Finansów
przedstawi Wójtowi opinię
Rady w tej sprawie .
Stałe Komisje Rady rozpatrywały bieżące sprawy oraz
materiały na sesje.
W miesiącu grudniu br.
planowana jest sesja Rady
Gminy.
Ewa Koper

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Przewodniczący Rady i Rada Gminy Jedlińsk
składa wszystkim Mieszkańcom
najlepsze życzenia świąteczne,
dużo radości z Narodzenia Pana oraz Dosiego Roku
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Uwaga rolniku
OBOWIAZKOWE
UBEZPIECZENIA
W GOSPODARSTWACH
ROLNYCH
W związku z powtarzającymi się zagrożeniami
wystąpienia klęski huraganu, nadmiernych opadów
deszczu lub śniegu informujemy Państwa o ustawowym obowiązku ubezpieczania budynków rolniczych i ubezpieczeniu OC
rolników.
Obowiązek ten wynika z
Ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim
Biurze
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych z dnia
2003-05-22 (Dz.U. 2003 Nr
124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami)

Ubezpieczenie
OC rolników
Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.
Obowiązek
zawarcia
umowy ubezpieczenia OC
rolników powstaje w dniu
objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.
Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika
oraz każdej osoby, która
pracując w gospodarstwie
rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę
w związku z posiadaniem
przez rolnika tego gospo-

P

darstwa rolnego lub
jeżeli szkoda powstała
w związku z ruchem
pojazdów wolnobieżnych
/w rozumieniu przepisów
prawa o ruchu drogowym/,
będących w posiadaniu
rolników
posiadających
gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie
budynków rolniczych
Jest to ubezpieczenie od
ognia i innych zdarzeń
losowych obejmujące budynki wchodzące w skład
gospodarstwa rolnego.
Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego
powstaje z dniem pokrycia
budynku dachem.
Każdy kto obejmuje w posiadanie gospodarstwo rolne, w którym
budynki rolnicze nie są
ubezpieczone, jest obowiązany do zawarcia umowy
ubezpieczenia budynków
najpóźniej w dniu objęcia
gospodarstwa.
Obowiązek powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zmianie
w posiadaniu gospodarstwa rolnego spoczywa na
dotychczasowym właścicielu gospodarstwa .
Umowy ubezpieczeniowe
w obu w/w przypadkach zawierane są na 12 miesięcy
z uprawnionym zakładem
ubezpieczeniowym.
Organem zobowiązanym
do przeprowadzania kontroli w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń jest

rzedstawiamy wykaz uprawnionych przewoźników, z którymi właściciele nieruchomości mogą
zawierać umowy na odbiór odpadów i nieczystości ciekłych.
1. W zakresie odbioru odpadów komunalnych
- Zakład Gospodarki Komunalnej, 26-660 Jedlińsk ul.
Ogrodowa 51A, tel. 048 321 30 91
- P.W.N.S. „ALMAX” Sp. z o.o. 26-600 Radom ul Wrocławska 3,
tel. 048 362 88 42
- ATK Recykling 26-600 Radom ul. Chorzowska 3,
tel. 048 365 11 40
- SITA Radom ul. Witosa 76
tel. 048 345 92 26, 333 22 73
- „EKO –SAM’ Kaszewska Wola 30, 26-806 Stara Błotnica
tel. 048 618 05 45.
2. W zakresie wywozu nieczystości płynnych:
- Wywóz Nieczystości Płynnych Jan Woźniak, Wielogóra

wójt. Kontrole mogą być
również prowadzone przez
starostę i Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny.
Osoba
kontrolowana
jest obowiązana okazać na
żądanie organu obowiązanego lub uprawnionego do kontroli dokument
potwierdzający zawarcie
umowy
ubezpieczenia
obowiązkowego lub dowód
opłacenia składki za to
ubezpieczenie.
Opłata za brak
ubezpieczenia
Osoba, która nie spełniła
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jest obowiązana
wnieść opłatę stanowiącą
równowartość :
1) w ubezpieczeniu OC
rolników - 30 euro,
2) w ubezpieczeniu budynków rolniczych - 100 euro
Wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia
umowy ubezpieczeniowej.
Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych
Od 01.07.2008 roku
wchodzą w życie przepisy
dot. obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych wynikające z ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich
/Dz.U.nr 150 poz. 1249
z 2005 r z póź. zm./
Rolnik, który uzyskał
płatności bezpośrednie do
gruntów rolnych jest obowiązany zawrzeć umowę
ubezpieczenia
obowiązkowego upraw od ryzyka
wystąpienia szkód spowo-

dowanych przez powódź,
suszę, grad, ujemne skutki
przezimowania oraz przymrozki wiosenne.
Obowiązek ten uważa się
za spełniony jeżeli ubezpieczeniem objęte zostanie co
najmniej 50% powierzchni
upraw.
Do umów ubezpieczenia
obowiązkowego udzielane są dopłaty na zasadach
określonych w ustawie. /o
dopłatach do składek ubezpieczeniowych informowałam Państwa w Panoramie Gminy nr 5 z września
2005 r/
Rolnik, który nie spełnił
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego jest obowiązany
wnieść stosowną opłatę.
Wysokość opłaty, obowiązującej w każdym roku
kalendarzowym, stanowi
równowartość 2 euro od 1
ha.
Ubezpieczenia upraw na terenie kraju prowadzą tylko
4 ﬁrmy z którymi Minister
Rolnictwa podpisał umowy
a są to:
1. Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A. w Warszawie
2. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S.A.
w Warszawie
3. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
w Warszawie
4. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu.
Irena Walczak

ul. Relaksowa 9, 26-660 Jedlińsk.
tel. 321 52 03
- Wywóz Nieczystości Stanisław Prokop, Wsola ul. Kalinowa 29, 26-660 Jedlińsk
tel. 321 36 44
- Wywóz Nieczystości Płynnych Sławomir Karaś, 26-660
Jedlińsk, Wsola ul. Kalinowa 21
tel. 048 321 51 59
- Wywóz Nieczystości Płynnych, Transport Samochodowy Krajowy,Naprawa Samochodów Janusz Sułek,
26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 12
tel. 048 321 31 75
- ATK Recykling 26-600 Radom ul. Chorzowska 3.
tel. 048 365 11 40
Zachęcamy także do zapoznania się z treścią Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk na stronie internetowej www.jedlinsk.pl.

17

Piłkarze zakończyli jesienną rundę w klasie A, tenisiści
stołowi prawie na półmetku IV
ligi, znakomity występ młodzików - lekkoatletów w Płocku i
strzelców w Warszawie, ruszyła kolejna edycja igrzysk szkolnych ...
Kopią skuteczniej
Po niezbyt obiecującym początku rozgrywek w klasie A
piłkarze Berty Jedlińsk wyraźnie rozkręcili się w kolejnych
spotkaniach. Wprawdzie można lepsze wyniki tłumaczyć
potyczkami z teoretycznie
słabszymi rywalami, ale trzeba obiektywnie stwierdzić, że
gra naszego beniaminka uległa
poprawie i mogła zadowolić
kibiców. Ostatecznie Berta odniosła osiem zwycięstw, trzykrotnie zremisowała i cztery
razy uległa przeciwnikom.
Zajmuje piątą lokatę, mając na
koncie 27 pkt. Bilans bramkowy 32:25. Do prowadzących
zespołów z Janikowa, Jastrzębi i
Sienna straty są niewielkie i kto
wie, co wydarzy się w rundzie
rewanżowej. Zapytany o plany
dalszej pracy, trener Jan Juszczak mówi – zajęcia rozpoczniemy około 20 stycznia, trzy
razy w tygodniu. Być może pozyskamy dwóch, trzech zawodników i możemy być groźni dla
najlepszych. Przecież już jesienią wygraliśmy 2:0 z liderem z
Janikowa na jego boisku – dowodził szkoleniowiec. W jego
ocenie wyniki są zasługą całej
drużyny. A dobre występy to
szansa na zainteresowanie się
zdolnymi graczami przez kluby
z wyższych klas. Przykładem
może być Dariusz Mortka, wychowanek Berty, który udanie
zadebiutował w meczu o Puchar
Polski w barwach Radomiaka.
A zatem, dobrze przepracowany okres zimowy może zaowocować miłą niespodzianką, a za
rundę jesienną brawa dla zespołu. Należy cieszyć się z poprawy pozycji Strażaka Kratki
Wielogóra. Zespół wydostał się
ze strefy spadkowej i ostatecznie z 12 pkt. zajmuje dwunastą
lokatę. Co ciekawe, drużyna nie
potraﬁ remisować. W dorobku
Strażaka są cztery wygrane i jedenaście porażek. Ale trudno
wygrywać, strzelając w piętnastu spotkaniach zaledwie 19
goli. Zdecydowanej poprawie
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SPORT

musi ulec gra defensywy - 31
bramek straconych to trochę
za dużo, by myśleć spokojnie
o rundzie wiosennej. Tym bardziej, że przewagę pięciu punktów nad piętnastym zespołem
- Centrum z Radomia można
szybko stracić. Przyjmując jednak wariant optymistyczny i z
całą pewnością realny, to drużynę stać na zajęcie miejsca w
środku tabeli.
Trudne początki
Pingpongiści ULKS Wsola kończą pierwszą rundę rozgrywek
czwartej ligi. Po kilku porażkach
na początku forma beniaminka
idzie w górę. Obecnie po dzie-

Chodowicz -28,29 m i trzecie
miejsce oraz Malwina Kurpik
- siódma z wynikiem 25,65m.
Kolejna medalowa niespodzianka, tym razem srebrna,
za sprawą Mileny Kucharczyk,
która pokonała 300m przez
płotki w czasie 49,25 s. Cenny
punkcik dołożyła Milena na
tym samym , ale już płaskim
dystansie, plasując się z czasem
44,62s na siódmym miejscu. W
rzucie oszczepem 30,13m Martyny Kopcińskiej dało czwartą
lokatę. To samo miejsce dla Arkadiusza Kapusty, który osiągnął 45,03m. Dominik Jurczak
z wynikem 42,47m był szósty,
zaś ósme miejsce przypadło

Finaliści Małego Memoriału im. J. Kusocińskiego
(od lewej: M. Kopcińska, W. Chodowicz, M. Kucharczyk, K. Plewiński)

więciu rundach zespół zajmuje
przedostatnią, jedenastą lokatę,
mając na koncie dwie wygrane.
Do rozegrania pozostało dwa
mecze z rywalami, którzy są z
pewnością w zasięgu Wsoli. W
przypadku zwycięstw, ULKS
poprawi swoją pozycję nawet
o dwa, trzy miejsca. Szkoda, że
nie gra zgłoszony Mariusz Żurowski, który ze względów osobistych zrezygnował z pomocy
drużynie.
Szczęśliwy Płock...
Wyjątkowo udane dla lekkoatletów ULKS Jedlińsk okazały
się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. W Płocku 14 –osobowa ekipa wywalczyła trzy medale. Aż 18-krotnie zawodnicy Jedlińska plasowali się w czołowych ósemkach
różnych konkurencji, ustanawiając 15 rekordów życiowych.
Dziewczęta zdominowały rzut
dyskiem, pokonując trzy faworyzowane rywalki z Pułtuska.
Złoty medal dla Martyny Kopcińskiej, która osiągnęła odległość 29,38m. Niewiele gorsze
były jej koleżanki - Weronika

Katarzynie Gizickiej – 24,23m.
Dobrą dyspozycję rzutową
potwierdziły dziewczęta w
pchnięciu kulą. Chodowicz
szósta – 9,48m, Kurpik siódma- 9,23m. Dwukrotnie piąty
był Krystian Plewiński na dystansach 300m oraz 300m przez
płotki, osiągając bardzo dobry
rezultat w biegu płotkarskim
– 43,16s. Paulina Romanowska
wynikiem 1,45,64 min. poprawiła „życiówkę” na 600 m, koń-

cząc rywalizację na siódmym
miejscu. Swoje zadania zrealizowali sprinter Albert Sąpór –
12,17s na 100m i ósme miejsce,
Aleksandra Skoczek - piąta na
100m ppł oraz niespodziewanie Dominik Jurczak – szósty
na 110 m ppł. Ostatni punkt
za siódme miejsce wywalczyła
sztafeta dziewcząt 4x100m. W
drużynowej punktacji puchar
za trzecie miejsce odebrały
dziewczęta z Jedlińska, które
uplasowały się za ekipami Polonii Warszawa i WLKS Siedlce.
W łącznej klasyﬁkacji klubów
ULKS Jedlińsk zgromadził 22
pkt i został sklasyﬁkowany na
piątym miejscu – najwyższym
w historii dotychczasowych
startów w mistrzostwach makroregionu. Do reprezentacji
Mazowsza na Mały Memoriał
im. J.Kusocińskiego, będącego
nieoﬁcjalnie
Mistrzostwami
Polski w tej kategorii wiekowej,
zakwaliﬁkowano trzy medalistki - Kopcińską, Kucharczyk,
Chodowicz oraz Plewińskiego
w biegu na 300m ppł. A przed
zawodami liczyliśmy tylko na
jedno miejsce.
... i Warszawa
W
Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików w
strzelectwie zawodnicy ULKS
Jedlińsk zdobyli dwa medale.
Znów nasi strzelcy udowodnili, że w konkurencji karabinu
pneumatycznego należą do
ścisłej czołówki makroregionu.
Wśród dziewcząt Dominika
Milik sięgnęła po złoty medal, w kategorii chłopców brąz
wystrzelał Konrad Bzducha.
Na czwartym miejscu w konkurencji karabinu sportowego
uplasował się Patryk Bilski, V

Sztafeta ze Starych Zawad powtórzyła ubiegłoroczny sukces

w kpn była Żaneta Markowska.
Pojechali po naukę
Do Słubic nad Odrą nasi reprezentanci jechali z zadaniem
podjęcia próby pobicia rekordów życiowych, bo tylko takie
rezultaty dawały ewentualne
szanse zajęcia miejsc w pierwszej dziesiątce Mistrzostw Polski. Sztuka ta częściowo udała
się jedynie Krystianowi Plewińskiemu. Czasem 42,89s. poprawił wynik sprzed dwóch tygodni z Płocka, przybiegając na
drugim miejscu w swojej serii.
Niestety, w kolejnych biegach
rywale byli szybsi. Ostatecznie
Plewiński uplasował się na 23
miejscu. Trzeba jednak dodać,
że większość zawodników była starsza o rok od Krystiana.
W przyszłym roku może być
dużo lepiej. Dziewczyny mocno stremowała ranga zawodów.
Brak obycia w prestiżowych
zawodach był widoczny. Dyskobolki rzuciły średnio o dwa
metry bliżej od swoich możliwości. Wystarczyło to do zajęcia dwunastej lokaty przez M.
Kopcińską i piętnastej przez W.
Chodowicz. Błąd już na pierwszym płotku kosztował M. Kucharczyk bardzo dużo. Utrata
rytmu spowodowała, że ukończyła bieg ze słabym czasem
i w efekcie 33 pozycja.
Powtórka sprzed roku
Tradycyjnie jesienią rozpoczęto rywalizację w kolejnych
igrzyskach szkolnych. W Jedlińsku zmagania młodzieży zainaugurowano sztafetowymi biegami przełajowymi 10x800m.
W eliminacjach powiatowych
nie byliśmy gościnni. Premiowane awansem dwa miejsca
w każdej kategorii wiekowej
(łącznie osiem) zabrały ekipy
szkół z naszej gminy. Dwa tygodnie później, do Jedlińska
przyjechały drużyny z całego
regionu radomskiego. Zajęcie
medalowego miejsca dawało
kwaliﬁkację do zawodów wojewódzkich, które odbędą się
w kwietniu przyszłego roku
również w Jedlińsku. Nasi nie
zawiedli. Podobnie jak przed
rokiem, awans uzyskało pięć
sztafet. Wśród dziewcząt szkół
podstawowych walkę o prymat
w regionie stoczyły Stare Zawady z Jedlińskiem. Ale od połowy dystansu podopieczne Iwony Śmiechowskiej prowadziły
znacznie i do mety kontrolowały
bieg. To drugi z rzędu tytuł dla
Starych Zawad, który uzyskały Anna i Aleksandra Rędzia,

Iwona Bieniek, Anita Bednarek, Malwina Hełmińska, Anna
i Magdalena Gniadek, Kinga
Sobień, Marta Walczak, Emilia
Słomka, Paulina Kucharczyk.
Ponownie z wicemistrzostwa
cieszyły się dziewczęta z PSP
w Jedlińsku: Karolina Jurczak,
Natalia Kowalczyk, Klaudia
Gryza, Lucyna Jabłońska, Patrycja Kucharczyk, Iga Makulska, Patrycja Plewińska, Karolina Stachurska, Aleksandra
Grzyb, Klaudia Wlazła i Agata
Nowakowska. Ich nauczycielka

rywalkami. Na piątej wyszła na
prowadzenie, którego nie oddała do mety. Gimnazjum w Jedlińsku reprezentowały: Ewelina Gizicka, Żaneta Kucharczyk,
Magdalena Szymczak, Sylwia Świątkowska, Magdalena
Trzaskowska, Agnieszka Maj,
Katarzyna Stachurska, Edyta
Okruta, Paulina Romanowska,
Milena Kucharczyk i Małgorzata Rdzanek. Dobry występ zaliczyły gimnazjalistki ze Wsoli,
które dość długo utrzymywały
się na medalowej pozycji. Osta-

Przełajowcy z PSP Wsola ponownie wystąpią w ﬁnale MIMS

wf - Alina Cielniak spokojnie
podsumowała występ – Cieszę się ze „srebra” i kolejnego
awansu. Na wiosnę, może tak
jak w ubiegłym roku szkolnym,
uda się zrewanżować , chociaż będzie to trudne. Sztafeta
z Zawad jest bardzo mocna
i z pewnością powalczy o medale na Mazowszu – zakończyła. Najbardziej emocjonującą
rywalizację stoczyli chłopcy
z podstawówek. Z ubiegłorocznymi ﬁnalistami - zespołami
ze Wsoli i Gielniowa podjęła
walkę drużyna z Rusinowa. Do
ostatniej zmiany trwała zacięta
walka. Ostatecznie tryumfowali zawodnicy Rusinowa, którzy
minęli linię mety przed Wsolą
i Gielniowem. Srebrną sztafetę, którą do startu przygotował
Jan Dupla, tworzyli: Damian
Krzosek, Sebastian Tocki, Piotr
Durak, Sylwester Brożyna, Patryk Krzesiński, Piotr Słomka,
Bartłomiej Poneta, Piotr Grzyb,
Kasper Sokalski, Bartłomiej Kuras, Mateusz Michalik i Patryk
Błeszyński. Niewiele zabrakło,
by awansowała także ekipa Jedlińska, która przybiegła na
czwartym miejscu.
Wśród
gimnazjów zarówno dziewczęta jak i chłopcy z Jedlińska
zwyciężyli zdecydowanie. Sztafeta żeńska, biegnąca bez trzech
podstawowych zawodniczek,
przez cztery zmiany biegła za

tecznie ukończyły zawody na
piątym miejscu. Przed startem
do biegu gimnazjalistów opiekun Jedlińska Radosław Oﬁara
trafnie wytypował zespoły kandydujące do medali – Będziemy walczyć z Radomiem Nr 22
i Adamowem. Mam nadzieję,
że nikt więcej „nie wyskoczy”
– mówił lekko zaniepokojony.
Obawy trenera okazały się nieuzasadnione. Jego podopieczni: Bartosz Nowicki, Mariusz
Klocek, Norbert Wesołowski,
Kamil Dabiński, Damian Rdzanek, Piotr Jurczak, Albert i Szymon Sąpór, Arkadiusz Kapusta,

Dodajmy, że w tym biegu szóstą lokatę wywalczył zespół ze
Wsoli.
Jesienne ostatki
W mistrzostwach okręgu
radomskiego w biegach przełajowych,
zorganizowanych
w Kozienicach przez ROZLA, bieg młodziczek wygrała
Ewelina Gizicka przed Małgorzatą Rdzanek, czwarta była
Magdalena Trzaskowska, piąta
Agnieszka Maj, szósta Sylwia
Świątkowska. W biegu juniorek
młodszych druga lokata Pauliny Romanowskiej, czwarta Katarzyny Stachurskiej (wszystkie
ULKS Jedlińsk).
W czwartkach lekkoatletycznych wyróżnili się uczniowie PSP we Wsoli. Zwycięstwa odnieśli: Sebastian Tocki w skoku w dal – klasy VI,
Oskar Mazur w biegu na 60
m klas V oraz czwartoklasista
Krystian Malczewski w rzucie
piłka palantową. Reprezentanci naszych szkół zdominowali
imprezy zorganizowane przez
LZS. W biegach przełajowych
w Przytyku drużynowe wygrane dla PG i PSP w Jedlińsku,
na drugim miejscu PSP Stare
Zawady. W poszczególnych
biegach niemalże w każdej kategorii mieliśmy medalistów.
W tenisie stołowym drużynowo tryumfowała ekipa PSP
Jedlińsk , na trzecim miejscu
PSP Wsola. Wśród gimnazjów
najlepsi byli zawodnicy z Rzucowa, druga lokata dla Jedlińska , trzecia dla Wsoli. Jesienne
starty zakończyli biegacze PG
Jedlińsk występem w Biegach
Kazimierzowskich w Radomiu.
Wśród młodziczek zwyciężyła Sylwia Świątkowska przed

Sylwia Świątkowska biegnie po zwycięstwo w XIV Biegu Kazimierzowskim.
Za nią Agnieszka Maj

Krystian Plewiński oraz Dawid
Śpiewakowski prowadzili od
początku biegu i toczyli jedynie
między sobą walkę o jak najlepszy czas na swojej zmianie.

Eweliną Gizicką i Agnieszką
Maj. W kategorii młodzików
najlepszym okazał się Damian
Rdzanek.
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
dr Krzysztof Sadurski
prof. nadzwyczajny Krzysztof Śmiechowski
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