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Słowo Wójta
Drodzy Państwo.
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu wielu
miłych chwil dających radość i odpoczynek, spędzonych w gronie najbliższych.
Niech Zmartwychwstanie
Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni Państwa spokojem i wiarą, da
siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Szanowni Państwo pozwólcie, że starym zwyczajem
przekażę również krótką relację z realizowanych zadań.
Ciepła zima pozwoliła na przyspieszenie budowy
Ośrodka Zdrowia w Bierwcach. Do wykonania pozostały tylko prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. Latem planowane jest oddanie budynku do użytku.
Aktualnie trwają prace związane z uruchamianiem
Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej. Projekt ten jako rozwiązanie pilotażowe w skali kraju, realizowany jest przez samorząd województwa mazowieckiego przy udziale samorządów powiatowych: radomskiego, płockiego, mińskiego i mławskiego a także miast
Mława, Ostrołęka oraz gmin Jedlińsk i Mrozy. Wartość
tego projektu to 25.638.000 złotych. Mazowiecki System
Informacji Przestrzennej będzie wspomagał zarządzanie, promocję i rozwój gminy. Przyczyni się także do
szybszego obiegu dokumentów wraz z podpisem i pocztą elektroniczną.
16 maja odbędzie się uroczyste nadanie imienia Zespołowi Szkół Publicznych w Wierzchowinach. Wraz
z nadaniem imienia „Kardynała Stefana Wyszyńskiego”
szkoła otrzyma sztandar.
Wojciech Walczak

Prezentujemy
sylwetkę
członka rady programowej
naszej gazety.
Krzysztof
Śmiechowski
– ur.06.08.1955r. w Jedlińsku.
Do 1985 roku mieszkał w Jedlińsku. Uczęszczał do szkoły
podstawowej w Jedlińsku,
później Technikum Mechaniczne, następnie studia na
Politechnice Świętokrzyskiej.
Obronił pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu technologii skóry. Profesor nadz.
Politechniki Radomskiej, dr hab. inż. w Katedrze Technologii Obuwia i Garbarstwa(KTOiG) na wydziale Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia(WMiTO) Politechniki Radomskiej. Obecnie pełni funkcję kierownika
KTOiG oraz dziekana WMiTO. Jest ojcem jednego syna
Kamila. Odbył staże naukowe w Czechach, Danii, Hiszpanii, Niemczech, Rosji. Współautor i autor następujących książek, monograﬁi podręczników akademickich:
1. Vademecum Garbarza. (1996).
2. Ekologia i ochrona środowiska(1997).
3. Produkcja skór a ochrona środowiska(1998).
4. Technologie proekologiczne w wybranych procesach
obróbki skór(2000).
5. Projektowanie zakładu w przemyśle lekkim na przykładzie garbarni. Organizacja procesu produkcji –maszyny -urządzenie-technologie (2000).
6. Technologia garbarstwa dla projektantów obuwia i
odzieży(2001).
7. 50 lat Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii
Obuwia(2001).
8. Baza naukowo-badawcza i dydaktyczna-wybrane elementy Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia(2005).
9. Połączenia szyte i klejone w technologii obuwia(2006),
oraz ponad 100 innych publikacji z zakresu technologii
skóry oraz ochrony środowiska.
Hobby: myślistwo, gra w piłkę siatkową, genealogia rodziny oraz pieczenie ciast.

W dniach 13-14 czerwca 2008 r
odbędzie się festyn

„APETYT (NA) GOMBROWICZA”
Celem imprezy jest propagowanie twórczości Witolda Gombrowicza
Więcej informacji na oﬁcjalnej stronie gminy Jedlińsk

Biograﬁa Witolda Gombrowicza
Urodzony 4 VIII 1904 w
Małoszycach pod Opatowem (Polska), zmarł w nocy
z 24 na 25 VII 1969 w Vence
(Francja). Powieściopisarz,
dramaturg, eseista. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej. Ojciec zajmował
się z powodzeniem działalnością przemysłową. On sam
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ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim i zaczął
pracę w sądownictwie, ale
po udanym debiucie tomem
groteskowych opowiadań pt.
Pamiętnik z okresu dojrzewania (1933) poświęcił się wyłącznie literaturze. Rozgłos w
kręgu elity kulturalnej przyniosła mu pełna brawurowe-

go humoru, nie pozbawiona
ﬁlozoﬁcznego
przesłania,
powieść Ferdydurke (1937),
której bohater, dorosły mężczyzna sprowadzony do roli nastolatka, boryka się ze
skostniałymi konwencjami
społecznymi (patriotyczna
dydaktyka szkolna, dom nowoczesnego inteligenta, tradycyjny dwór ziemiański).
W sierpniu 1939 wybrał

pracę ze słynnym (obecnie),
wychodzącym w Paryżu,
emigracyjnym miesięcznikiem Kultura. W 1953 na łamach tego czasopisma zaczął
prowadzić swój Dziennik.
Kontynuować go miał aż do
końca życia, wydając sukcesywnie w formie książkowej kolejne tomy. Tematyka
Dziennika jest różnorodna,
od trywialnych szczegółow
życiowych po wielką polemikę z marksizmem, egzystencjalizmem, katolicyzmem.
To jego dzieło kluczowe - pozwoliło mu rozwiązać wiele
nękających go sprzeczności,
np. między autobiograﬁzmem a ﬁkcją, między samoistnością dzieła a jego funkcją
w dramatyzowaniu stosunku
łączącego autora z czytelnikiem, między dyskursywnym
przesłaniem a bezinteresowną grą wyobraźni.
W tym czasie jego obecność
na arenie literackiej, najprzód
polskiej, później międzynarodowej, stawała się coraz
bardziej widoczna. Ogłosił
wówczas sztukę teatralną
Ślub (1953), będącą transpozycją jego interakcyjnej
ﬁlozoﬁi człowieka na całkowicie nowy język dramatyczny, uformowany na podłożu
szekspirowsko-romantycznym oraz satyryczną powieść
Trans-Atlantyk (1953), stylizowaną na staropolską gawędę, w której dokonał obrazoburczej rozprawy z najświętszymi stereotypami patriotycznymi i, po raz pierwszy,
otwarcie wprowadził tematykę homoseksualną. W następnej powieści, Pornograﬁi
(1960), rozgrywającej się w
scenerii okupowanej przez
nazistów Polski, odsłonił sekretne, mocno erotyczne i
dewiacyjne motywacje kierujące niepodległościowymi
konspiratorami, jak zresztą i
bohaterami jego pozostałych
utworów.

Dom Gombrowicza we Francji w miejscowości Vence

W 1963 na zaproszenie
Fundacji Forda wyjechał na
roczny pobyt do Berlina.
Tu nawiązał kontakt z niemieckimi pisarzami (m.in.
z Günterem Grassem) oraz
zaprzyjaźnił się z austriacką
pisarką Ingeborg Bachmann.
Literackim wyrazem doświadczeń z tego okresu stały
się jego głośne Berliner Notizen (1965). Później przeniósł
się do Francji, gdzie związał
się z poznaną tam młodą
kanadyjską romanistką, Ritą
Labrosse, i osiadł na stałe w
Vence, koło Nicei. Wówczas
ukazuje się Kosmos (1965),
utwór nawiązujący do gatunku powieści detektywistycznej, ale będący w istocie parabolą procesów poznawczych
i wyrażający antynomie
świadomości solipsystycznej. Wkrótce też publikuje
Operetkę (1966), nad którą
pracował przez wiele lat. Jest

to ubrana w anachroniczną
formę libretta operetkowego
szydercza wizja nadciągającej
rewolucji, w której czołową
rolę podżegacza i oﬁary odgrywa postać wzorowana na
J.P. Sartrze. W tym czasie jest
już sławny - tłumaczony na
kilkanaście języków (łącznie
z japońskim), grany na scenach całego świata (w reżyserii takich mistrzów jak Ernst
Schröder czy Alf Sjöberg),
udzielający licznych wywiadów (w tym rozbudowane
do rozmiarów całej książki,
Rozmowy z Gombrowiczem
Dominika de Roux, 1968,
napisane zresztą od początku
do końca przez samego bohatera tego dziełka). Po jego
śmierci Rita Gombrowicz
(ślub zawarli w 1968) stała
się oddaną propagatorką jego
twórczości, m. in. publikując
dwie dokumentalne książki: Gombrowicz w Argenty-

nie (1984) oraz Gombrowicz
w Europie (1988).
Był jednym z tych pisarzy
środkowoeuropejskich, którzy sytuację zacofania cywilizacyjnego własnego kraju
umieli wykorzystać dla krytycznego spojrzenia na nowoczesną myśl i sztukę swoich czasów. Stworzył dzieła
wybiegające w daleką przyszłość - pomógł przenieść się
swoim czytelnikom ze świata
modernizmu do świata postmodernizmu. W Polsce wywarł niezmierny wpływ na literaturę, ale jeszcze płodniejszą okazała się jego inspiracja
w teatrze - bez niego nie mielibyśmy ani Tadeusza Kantora, ani Jerzego Grotowskiego.
We Francji w jego twórczości
odnajdywali się kolejno egzystencjaliści, strukturaliści i
dekonstrukcjoniści. Chociaż
jego utwory stały się strawą
dla wybrednych intelektualistów, pozostał autorem „do
czytania”, autorem książek
atrakcyjnych już w swojej
warstwie zewnętrznej, dzięki
sensacyjnej fabule, groteskowym postaciom, czarnemu
humorowi, wreszcie niezwykłej elastyczności języka,
obejmującego wszystkie rejestry stylistyczne.
Związek Witolda Gombrowicza z gminą Jedlińsk.
W latach 20-tych Witold
Gombrowicz spędzał wakacje
we Wsoli, w majątku, który
należał do jego starszego brata
Jerzego. Wsola była posagiem
Aleksandry z Pruszaków żony
Jerzego. Gombrowiczowie byli
częstymi gośćmi w bartodziejskim dworze, gdzie organizowano ogniska, polowania, bale i rauty, na które przybywali
również przedstawicie innych
znanych rodów szlacheckich:
Pruszaków, Niecieckich, Daszewskich, Przyłęckich czy
Popielów.

się w podróż do Argentyny,
gdzie zastał go wybuch II
wojny światowej i gdzie przebywał do 1963. Przez wiele
lat doświadczał dotkliwej nędzy i dopiero w 1947 dostał
skromną posadę w Banco
Polaco, która pozwalała mu
zaspokoić elementarne potrzeby i oddawać się pracy
pisarskiej.
W 1951 nawiązał współ-
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Bierwce
Zabawa choinkowa

W

Publicznej Szkole Podstawowej
w Bierwcach 5 stycznia
odbyła się w szkole zabawa choinkowa. Byli na niej
obecni wszyscy uczniowie
naszej szkoły, jak również
i rodzice. Dzieci bawiły się
w scenerii zimowego krajobrazu, do tańca przygrywał
im zespół „Reﬂex”.
Zespół ten grał po raz
kolejny w naszej szkole,
a zebrane pieniądze przekazał na cele szkoły. Na zabawie pojawił się także Mikołaj, który umilał dzieciom
zabawę i rozdał wszystkim
uczniom paczki pełne słodyczy. Nie zapomniał również o nauczycielach.
Zabawę
choinkową
w naszej szkole uświetnił

Stare Zawady

30

listopada 2007 r.
zgodnie z tradycją obchodziliśmy w naszej
szkole „ Andrzejki”. Na wieczór wróżb przygotowany i
poprowadzony przez samorząd uczniowski ( pod opieką pani M. Błach) przybyli
zaproszeni goście z Domu
Pomocy Społecznej w Jedlance. Pensjonariusze oglądali występ taneczny uczennic kl. V i VI, uczestniczyli
we wróżbach, zabawie tanecznej i poczęstunku.
14 grudnia 2007 r. kolejny
raz odbyło się podsumowanie gminnego konkursu plastycznego pt. „Bądź zdrów.

fot.1
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Jedlanka

Z życia szkół

P

swoją obecnością pan Wójt
Gminy Wojciech Walczak
oraz Radna Bierwiec Pani
Ewa Oﬁara. Przybyli goście
wraz z Panią Dyrektor Joanną Mazur towarzyszyli dzieciom w zabawie. Wspaniały
nastrój tej zabawy pozostanie na pewno długo w pamięci naszych uczniów.
Dzień Babci i Dziadka to
wspaniała uroczystość...
22 stycznia odbyła się
uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Jak co roku uczniowie przygotowali
na tę okazję program artystyczny. Babcie i Dziadkowie mogli posłuchać piosenek, podziwiać tańce i inscenizacje swoich wnuków.
Dzieci złożyły swoim Babciom i Dziadkom życzenia
i wręczyły upominki. Był
również pyszny tort, owoce
i słodycze.
Nie pij, nie pal, nie bierz”,
którego sponsorem jest
Gminna Komisja Do Spraw
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Nadesłano
93 prace ze szkół gminy Jedlińsk. Wyróżniono i nagrodzono 24 prace. Dyplomy
i nagrody otrzymali autorzy prac i ich opiekunowie.
Wszyscy uczestnicy zostali
nagrodzeni drobnymi upominkami. Uczniowie oraz
zaproszeni goście mogli
obejrzeć dwie inscenizacje:
pt. „Jak Stach –Strach makówkowego potwora pokonał” i „ Sąd nad wódką i
papierosem” przygotowane
przez uczniów klas starszych
i młodszych pod opieką or-

Ferie to czas wolny
od nauki...
Okres od 11.02 do
22.02.2008r. to czas ferii zimowych. Jak zawsze
w tym czasie nasza szkoła
była otwarta dla wszystkich chętnych. Codziennie
odbywały się różne zajęcia

fot.2

ganizatorek konkursu: Pani
I. Śmiechowskiej i A. Strzeleckiej. (fot.1)
Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia 21 grudnia
2007 r. pani K. Pękacka
przygotowała z uczniami
klasy VI „Jasełka” (fot.2).
Wspólne kolędowanie zakończyło się spotkaniem
przy opłatku, w którym jak
co roku uczestniczyli rodzice naszych uczniów i wszyscy pracownicy szkoły.
20 stycznia 2008 r. odbyła się uroczystość środowiskowa z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Uczniowie klas
młodszych i starszych pod
okiem wychowawców przygotowali wiersze, piosenki
okolicznościowe, insceniza-

organizowane przez nauczycieli. Zajęcia te cieszyły się powodzeniem wśród
uczniów naszej szkoły. Dla
większości dzieci była to jedyna forma miłego spędzenia wolnego czasu.
Redakcja PSP Bierwce
cje, układy taneczne, a także własnoręcznie wykonane
upominki. Uroczystość zakończyła się pamiątkowym
zdjęciem, wpisem do kroniki szkoły i poczęstunkiem.
22 stycznia 2008 r. w
podziękowaniu za udaną zabawę „andrzejkową”
uczniowie naszej szkoły
zostali zaproszeni przez
przedstawicieli Domu Pomocy Społecznej w Jedlance
na zabawę karnawałową. W
zabawie uczestniczyli także
pensjonariusze innych domów. Atrakcją zabawy były różne konkursy i pyszny
poczęstunek.
W okresie ferii zimowych
uczniowie mogli korzystać
z różnych form atrakcji
przygotowanych przez tutejszych nauczycieli takich
jak: gry i zabawy sportowe,
świetlicowe, korzystanie z
pracowni komputerowej i
multimedialnej, konkursy
plastyczne itp. Odbyło się
również szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.
Największą atrakcją dla
uczniów był biwak zorganizowany w tutejszej szkole.
Anna Wójcicka
Iwona Śmiechowska

ubliczna Szkoła Podstawowa im. Braci
Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance przystąpiła do
społecznej kampanii fundacji ABCXXI „Cała Polska
czyta dzieciom” i w ramach
tego przedsięwzięcia ﬁrma
TAXBACK.COM
zaoferowała nam swoją pomoc
w postaci przepięknie wydanych książek do biblioteki szkolnej i zainicjowała
przyjazd polskiej gwiazdy
do naszej placówki. W dniu
28.01.2008 r. odbyło się
niecodzienne
spotkanie
uczniów z polską gwiazdą
muzyki panią Justyną Steczkowską. Dyrektor szkoły
pani Beata Jagielska powitała panią piosenkarkę,
przedstawiciela ﬁrmy TAXBACK.COM pana Rafała
Szarego, pana Włodzimierza Dłużewskiego - sekretarza gminy Jedlińsk oraz
wszystkich zaproszonych
gości. Przybliżając założenia akcji „Cała Polska czyta dzieciom” pani dyrektor
przytoczyła słowa Plutarcha

ZSP Wsola
Dzień Patrona Szkoły

W

Zespole
Szkół
Publicznych we
Wsoli organizowane są specjalne imprezy artystyczne
związane z patronem szkoły Witoldem Gombrowiczem. W tym roku były to
już czwarte obchody Dnia
Patrona. We wrześniu 2003
roku odbyła się tu bowiem
wojewódzka inauguracja
roku szkolnego połączona
z aktem nadania imienia.

„Umysł nie jest naczyniem,
które należy napełnić ale
ogniem, który trzeba rozniecić”. Piosenkarka przywiozła ze sobą książki, które
czyta swoim synom. Wśród
najmłodszych
słuchaczy
największą popularnością
cieszyły się wiersze Jana
Brzechwy w zachwycającej
i niecodziennej interpretacji
pani Justyny. Czytane bajki
zostały okraszone śpiewem,
a jedna z nich „Kaczka-Dziwaczka” została wykonana
razem z dziećmi. Żywiołowe
reakcje uczniów wzbudziła
bajka „Królewna Śnieżka”,
gdzie artystka w sposób aktorski wcieliła się w poszczególne postaci: demoniczną
Macochę, łagodną Śnieżkę
i opiekuńcze krasnoludki.
W kolejnym punkcie spotkania dzieci zadawały pytania piosenkarce dotyczące
jej pracy estradowej i życia
osobistego. Nasi uczniowie
po raz pierwszy mieli możliwość spotkania z gwiazdą,
którą na co dzień znają tylko z ekranu i radia. Piosenkarka okazała się osobą bardzo ciepłą, skromną i miłą,

To szkolne święto przypada zwykle na ostatni tydzień pierwszego semestru.
W tym roku szkolnym organizacją uroczystości zajęli
się wychowawcy klas V PSP
i klas II PG. Główną koordynatorką działań była pani
Teresa Rybska – nauczycielka informatyki. To z jej
inicjatywy w scenariuszu
obchodów znalazł się bogaty pokaz multimedialny
prezentujący życie prywatne i twórczość pisarza. Prezentacja slajdów stanowiła
odpowiednie tło dla czę-

świetnie nawiązującą kontakty z dziećmi i młodzieżą. Szkolny chór zaśpiewał
piosenkę pt: „Oko za oko”.
Nie obyło się bez indywidualnych rozmów artystki
z dziećmi i gronem pedagogicznym. Każdy uczestnik spotkania, mały i duży,
otrzymał zdjęcie pani Justyny Steczkowskiej z osobistą
dedykacją. Zwieńczeniem
spotkania było wręczenie
kwiatów i wspólna fotograﬁa
z całą społecznością szkolną.

Wyjątkowość wydarzenia
polegała na tym, iż artystka zazwyczaj nie odwiedza
szkół. Nasz placówka jako
pierwsza miała zaszczyt gościć Justynę Steczkowską
w naszych skromnych progach. Szkoła do spotkania
przygotowała się w wyjątkowy sposób aranżując szkolne korytarze na wnętrze sali
teatralnej – ściany zostały
przykryte ogromnymi ilościami fantazyjnie upiętego
materiału. W tle widniały
cytaty związane z książką
i czytelnictwem. Spotkaniu
przyświecało hasło: „Cała Polska czyta dzieciom,
a my czytamy z … Justyną
Steczkowską”. Patronat medialny nad wydarzeniem
objęli: „Tygodnik radomski”,
„Echo dnia”, Serwis internetowy Wiadomości24.pl.To
spotkanie zapoczątkowało tygodniowy cykl czytania książek w naszej szkole
przez wyjątkowych zaproszonych gości.
A. Paszkiewicz
A. Szymańska

ści konkursowej, w której
uczniowie wszystkich klas
mieli wykazać się wiedzą
o patronie. Zabawne krzyżówki i rebusy były doskonałą formą sprawdzianu
wiedzy. Dostarczyły także
uczestnikom konkurencji
oraz kibicującej widowni
„wartościowej rozrywki”.
Rywalizacja międzyklasowa pokazała wyrównany
poziom przygotowania zawodników. Ponadto uczniowie klasy II c brawurowo
zaprezentowali inscenizację
fragmentu powieści Ferdy-

durke pt: Lekcja języka polskiego. Na uwagę zasługuje
fakt, iż ta część programu
powstał z ich inicjatywy.
Obok konkurencji intelektualnych pojawiły się także zadania sprawdzające
sprawność ﬁzyczną: slalom
rowerowy i pokaz tańca –
Gwiazdeczki Tańczą. Taniec
– dyscyplina szeroko promowana w telewizyjnych
programach rozrywkowych
– okazał się konkurencją,
która pokazała szczególne zaangażowanie dzieci
i młodzieży. Bogata oprawa ▶
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muzyczna i solowe wykonania piosenek nawiązujących
do lat przedwojennych dodatkowo uprzyjemniły czas
spędzony na tegorocznej
uroczystości. Święto Patrona Szkoły to doskonała okazja do promowania wiedzy
o Witoldzie Gombrowiczu,
o jego życiu, bogatej twórczości i przede wszystkim
o związkach ze Wsolą.
Jasełka w ZSP we Wsoli
Nauczyciele ZSP we Wsoli
wielką uwagę przywiązują

do uroczystości nawiązujących do naszych tradycji.
Co roku dzieci ze Szkoły
Podstawowej i młodzież
z Gimnazjum pod kierunkiem wychowawców przygotowują przedstawienie
jasełkowe, wspominające
misterium narodzin Jezusa
Chrystusa. Również w tym
roku taka inscenizacja miała miejsce. Scenariusz przygotowała katechetka Ewelina Kowalczyk, oprawą
muzyczną zajęła się p. Katarzyna Sadowska, dekorację

ZSP Wierzchowiny
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grudnia do naszej
szkoły zawitał Mikołaj,
który obdarował uczniów
paczkami ze słodyczami.

W naszej szkole odbył się
II Konkurs Kolęd i Pastorałek. Konkurs ten kierowany
był do uczniów klas I – III.
Cieszył się bardzo dużym
powodzeniem. I miejsce
zdobyła Monika Bolek – kl.
I, II miejsce – Weronika
Bednarczyk – kl. 0, III miejsce – Albert Słomka – kl. II.
(fot 1).
19 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie kon-
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kursu plastycznego
pt: „Karta świąteczna i zabawka choinkowa” organizowanego
przez Dom Kultury „Borki”.
Z naszej szkoły wyróżnienie

otrzymał Gracjan Jakubiak
z kl. I.
Jak co roku uczniowie
klas 0 – III uczcili Dzień
Babci i Dziadka. Pod okiem
swoich
wychowawców
przygotowali wiersze i piosenki oraz własnoręcznie
przygotowane drobne upominki dla swoich dziadków.
Zaproszeni goście nie kryli
wzruszenia i serdecznie podziękowali nauczycielom

wykonała p. T. Leśniewska.
Tegoroczna
inscenizacja
nosiła tytuł „Gdzie was
gwiazda woła” i była niepodobna do tradycyjnych
jasełek. Miała charakter nowoczesny. Narodziny Jezusa
splecione były z odnalezieniem sensu życia przez trzy
osoby, które w wymiarze
ludzkim miały wszystko:
pieniądze,
popularność,
sławę, a jednak odczuwały
pustkę. Z przedstawieniem
tym młodzi aktorzy brali

i uczniom za zorganizowanie uroczystości. Następnie dziadkowie udali się na
słodki poczęstunek (fot 2).
31 stycznia odbyła się zabawa choinkowa. W pięknie
udekorowanej sali bawili się
uczniowie naszej szkoły.
Uczniowie klas 0–III byli
poprzebierani za różne postacie z bajek. Zorganizowano konkursy, a zwycięzcy
zostali nagrodzeni. Wszyscy
bawili się wspaniale.
2 lutego, w ostatnią sobotę karnawału w Publicznym Gimnazjum w Wierzchowinach odbył się bal
gimnazjalny. Tym razem
uczniowie bawili się w scenerii tropikalnej puszczy.

udział w I Spotkaniu Grup
Kolędniczych i Jasełkowych
zorganizowanym
przez
Wójta Gminy Jedlińsk. Jak
co roku inscenizacja była
wystawiana w Kościele pw.
św Bartłomieja Apostoła we
Wsoli, św. Franciszka z Asyżu w Wielogórze, oraz w Zespole Szkół Publicznych we
Wsoli.
Ewelina Kowalczyk
w VIII RAJDZIE WALENTYNKOWYM organizowanym przez OM PTTK Radom. Wspólnie z koleżankami i kolegami z innych szkół
wędrowali po bezdrożach
gmin Jedlińsk i Stromiec.
Trasa rajdu przebiegała od
Dobieszyna przez Grabowy
Las, Zawady, Bierwce do
Wierzchowin, gdzie mieściła się baza noclegowa. Po
wspólnym obiedzie w ZSP
w Wierzchowinach odbyły
się liczne konkursy z na-

Zachwycili wszystkich samodzielnie wykonaną dekoracją realistycznie przedstawiającą zwierzęta i roślinność dżungli. Nad organizacją imprezy jak zwykle
czuwali rodzice. Trzecioklasiści wspaniale się bawili,
zapraszając do wspólnej zabawy nauczycieli i rodziców
(fot.3).
8 lutego uczniowie klas
0–III wybrali się do teatru
na przedstawienie pt. „Pinokio”. Spektakl bardzo się
dzieciom podobał. Wróciły
pełne wrażeń, ponieważ dla
niektórych była to pierwsza
wizyta w teatrze.
8-9 lutego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli ▶

PSP Jedlińsk

Z

ima lubi dzieci najbardziej na świecie…
- piosenką A. Jurksztowicz
rozpoczynały się niegdyś,
emitowane przez telewizję
polską w czasie ferii, programy dla dzieci. Jednak
w tym roku próżno szukać
prawdziwej zimy w naszym
regionie. Uczniowie PSP
w Jedlińsku nie tracili czasu
na obserwowanie aury, ale
pracowali z pełnym zaangażowaniem pod kierunkiem
swoich nauczycieli.
DOŁĄCZ DO
NAJLEPSZYCH!
Anita Szymczak – uczennica klasy VIa - zakwaliﬁkowała się do III etapu Wojewódzkiego Konkursu Mate-

grodami. Po ich zakończeniu organizatorzy wręczyli
wszystkim
uczestnikom
rajdu pamiątkowe znaczki
rajdowe (fot 4).
Uczniowie Zespołu Szkół
Publicznych w Wierzchowinach wraz z katechetką
Agnieszką Chojnacką włączyli się w akcję wspierania najuboższych dzieci
w ramach programu Adopcja na odległość. Nasza
szkoła wspiera materialnie grupę przedszkolaków

matycznego, który odbędzie
się 1 marca b.r. w Warszawie
(w II etapie Anita zdobyła
maksymalną ilość punktów) – opieka dydaktyczna
– p. Anna Stanik; Kamil

z Saint James Pre – School
w Mansie (Zambia). Nasi
podopieczni to grupa dzieci, które straciły rodziców
w wyniku AIDS, odrzucone przez krewnych i społeczeństwo. Poprzez udział
w tej akcji chcemy uwrażliwić naszych uczniów na potrzeby i cierpienia drugiego
człowieka, a także nauczyć
wdzięczności za posiadane
dobra.
W bieżącym roku szkol-

DZINA RODZINIE (akcja
przeprowadzona
została
w sklepach p. Ryszarda Jończyka w Wierzchowinach).
Zapłatą dla wszystkich
„ludzi dobrego serca” były
uśmiechnięte buzie obdarowanych dzieci.
W obecnej chwili uwaga
wszystkich pracowników
szkoły i uczniów skupia się
na planowanej uroczystości nadania imienia szkole.
Trwa kampania informacyj-

nym uczniowie, nauczyciele
i pracownicy naszej szkoły
bardzo chętnie brali udział
w akcjach charytatywnych
organizowanych przez Samorząd Uczniowski. Były to
następujące akcje: „SZKOŁO, POMÓŻ I TY”, ZBIÓRKA ZABAWEK I SŁODYCZY na noworoczne paczki
dla chorych i osieroconych
dzieci z Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu,
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI dla
Placówki Wielofunkcyjnej
„Słoneczny Dom”, ZIMOWA GWIAZDKA RO-

na dotycząca patrona-kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wychowawcy zapoznali
uczniów z biograﬁą Prymasa Tysiąclecia. Wspólnie
przygotowali gazetki ścienne poświęcone osobie patrona. Ukazał się specjalny
numer gazetki szkolnej. Od
stycznia na lekcjach wychowawczych uczniowie rozważają myśli prymasa i biorą udział w licznych konkursach o patronie (fot.5).

Płaskociński – uczeń klasy
IIIb – uzyskał tytuł laureata w ogólnopolskim konkursie Alﬁk Matematyczny
(Kamil zajął X m. w województwie; nagrodą jest wy-

jazd w okresie wakacji na
obóz Konie i matematyka)
– opieka dydaktyczna – p.
Ewa Zegarek;(na zdjęciach
Anita i Kamil z nauczycielami) dzięki zaangażowaniu
nauczycieli języka polskiego
i nauczania zintegrowanego 13 uczniów z klas III-VI
uzyskało bardzo dobry wynik w ogólnopolskim konkursie Alﬁk Humanistyczny;
Iga Makulska – uczennica
klasy Va zdobyła I nagrodę
w konkursie plastycznym
Tradycyjna ozdoba choinkowa, organizowanym przez
Muzeum Wsi Radomskiej
(uczeń klasy VIb, Piotr Maj,
został wyróżniony). Warto
dodać, iż na konkurs wpłynęły 563 prace ze 108 szkół.
Uczniowie PSP w Jedlińsku ▶

Redakcja ZSP
Wierzchowiny
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wzięli także udział w konkursie przyrodniczym Wspaniałości przyrodnicze Europy
– nasze Mazowsze. A co
w najbliższym czasie? Finał
konkursu
historycznego,
konkursy
matematyczne
i języka angielskiego, liczne
zawody sportowe (w tym
również organizowane przez
naszą szkołę).
FERIE ZIMOWE
W PSP W JEDLIŃSKU
Wszyscy, którzy czekali na
śnieżne ferie, jazdę na łyżwach i szalone zjazdy „z górki na pazurki”, czują się niewątpliwie zawiedzeni. Jednak
nauczyciele PSP w Jedlińsku
zapewnili swym wychowan-

kom ciekawe zajęcie w szkole: sportowe zmagania na sali
gimnastycznej, kształtujące
wrażliwość prace plastyczne, wspólne czytanie książek
oraz gry planszowe. Nawet
najbardziej wybredni mogli
znaleźć coś dla siebie.
NASI NA OBOZIE
SPORTOWYM W WIŚLE
Trzydziestoosobowa grupa
uczniów z PSP w Jedlińsku
wraz z opiekunami – dyrektorem szkoły, p. Dariuszem
Cielniakiem i nauczycielem
wychowania ﬁzycznego, p.
Sławomirem Słomką - drugi tydzień ferii spędziła na
obozie sportowym w Wiśle.
Mimo iż w tym roku zima nie dopisała, uczestnicy
obozu mogli jeździć na nartach po sztucznie naśnieżanych stokach. Dzieci, które
pierwszy raz miały kontakt
z nartami, już na drugi dzień
dobrze sobie radziły z jazdą.
Nikt nie odczuwał znużenia, zabawy na stoku spra-

Z życia jedlińskiego gimnazjum

Michał ﬁnalistą
konkursu
matematycznego
26 stycznia 2008 r. odbył
się w Warszawie III etap
Konkursu Matematycznego organizowanego przez
Mazowieckiego Kuratora
Oświaty
w Warszawie.
Z województwa
mazowieckiego
zakwaliﬁ kowało
się 90 uczniów, w tym uczeń
z naszej szkoły-Michał Włodarczyk. Uzyskał tytuł ﬁnalisty (drugi uczeń w historii
naszego gimnazjum-pierwszym był Tomasz Kolbus).
Michał jest bardzo zdolnym
uczniem. Świadczą o tym
jego wszechstronne zainteresowania, ciekawość intelektualna oraz duże zaangażowanie podczas lekcji oraz
na dodatkowych zajęciach.
Należy do grupy uczniów,
którzy osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce. Gratulujemy Michałowi, a także
nauczycielowi matematykipani Monice Krawczyk, która przygotowywała ucznia
do konkursu. Życzymy aby
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w dalszej karierze szkolnej,
odnosił tak znaczące sukcesy. MAK 2007 W zeszłym
roku przypadała setna rocznica urodzin znakomitej
szwedzkiej pisarki Astrid
Lindgren. W związku z tym
organizatorzy Młodzieżowej
Akademii Kultury (MAK)
ogłosili konkurs literacki na
temat: „Czy książki Astrid
Lindgren pomagają poradzić sobie z problemami
młodego człowieka?” Cele,
jakie przyświecały organizatorowi, czyli Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Radomiu, to: rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
wśród uczniów, wyrabianie
umiejętności samodzielnej
oceny przeczytanej lektury,
pogłębionej reﬂeksji nad
tekstem literackim oraz ich
poprawnego formułowania
na piśmie. Młodzież Publicznego Gimnazjum w
Jedlińsku wzięła udział w
wyżej wymienionym konkursie. Miło nam poinformować, że uczennica Iwona
Kurek ( kl. III) zdobyła III
miejsce, a dwie uczennice
naszej szkoły: Anita Dobrzeniecka (kl. III) i Kinga
Kucharczyk (kl.II) zostały
wyróżnione.
Korzystając
z okazji, pragniemy zło-

wiały wszystkim ogromną
frajdę. Oprócz nauki jazdy na nartach, był również
czas na wycieczki w góry.
Niestraszne było zmęczenie
i …mokre buty. (na zdjęciu
uczestnicy obozu sportowego, po jednym z treningów).
Żaden prawdziwy obóz
sportowy nie może zakończyć się bez tradycyjnego
„chrztu”. Jak zwykle okazało się, że strach ma wielkie
oczy, ale potem jest wiele
śmiechu i dobra zabawa. Na

zakończenie jeszcze tylko
ostatni spacer po Wiśle, zakup pamiątek i… czas do domu… W pamięci pozostaną
wspólne zabawy, urokliwe
pejzaże Beskidu Śląskiego,
zaś drobne siniaki na nogach
będą przypominać, że nawet
najlepsi skoczkowie z Wisły zaczynali swą przygodę
z nartami tak, jak uczniowie
z PSP w Jedlińsku.
Przygotowanie:
B. Cieślak, S. Słomka,
Opracowanie A. Kraska

żyć gorące podziękowania
Pani Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jedlińsku - Bożenie Starzyńskiej – za pomoc okazaną
w tym przedsięwzięciu i
dotychczasową współpracę
z naszą szkołą. Po raz IV w
naszym gimnazjum odbyły
się obchody Dnia Patrona.
Akademii zorganizowanej
przez uczniów koła teatralnego przyświecały słowa
Bpa Piotra Gołębiowskiego

ﬂeksji i przemyśleń dotyczących edukacji, przeszłości i
korzeni narodowych. Cała
uroczystość składała się z
dwóch części. W pierwszej
uczniowie przypomnieli postać Bpa P. Gołębiowskiego,
w drugiej członkowie koła
teatralnego zaprezentowali
inscenizację trzech legend
związanych z ziemią jedlińską. Autorami tych legend
byli uczniowie naszego
gimnazjum, którzy zwycię-

Gminy p. Ilona Starzyńska i
przedstawiciele Rady Rodziców- przedstawienie bardzo
się podobało, a na koniec
uroczystości pani dyrektor
wraz z przybyłymi gośćmi
wręczyła nagrody autorom
najciekawszych legend i
najpiękniejszych ilustracji
związanych z ziemią jedlińską. W dniu 07.02.2008r.
obchodzono po raz siódmy
szkolny Dzień Ziemi. Celem obchodów jest uwrażliwienie młodzieży na otaczającą przyrodę, budzenie

świadomości ekologicznej,
pogłębienie wiedzy z ekologii i ochrony środowiska, jak również integracja
młodzieży szkolnej i władz
naszej gminy we wspólnych
działaniach na rzecz ochrony najbliższego środowiska.
Podczas tegorocznego Dnia
Ziemi odbyły się konkursy:
plastyczny, na strój ekologiczny, na piosenkę o treściach ekologicznych, jak
również lekcja dotycząca
wiedzy z ekologii i ochrony
środowiska. W naszym gim-

nazjum staramy się przez
cały rok włączać w działania
na rzecz ochrony najbliższego środowiska, poznawać ją
i pogłębiać wiedzę z tego
tematu. Liczne osiągnięcia
w konkursach o treściach
ekologicznych są dowodem
na to, że uczniowie znają
przyrodę, problemy ochrony środowiska i starają się
szanować to wszystko czym
obdarza nas Matka Natura.
W tegorocznym Plenerowym Przedstawieniu Ścięcie
Śmierci, uczestniczyli nasi

uczniowie. Zaprezentowali
największe przeboje polskiej muzyki rozrywkowej.
Licznie zebranej publiczności podobał się także występ
grupy tanecznej z naszego
gimnazjum. Cieszymy się,
że społeczność lokalna, a
także wszyscy przybyli goście mogli podziwiać występy utalentowanych gimnazjalistów.
Justyna Salak,
Monika Makulska

Akcja Zima 2008

z placówek stworzyła własną propozycję organizacji czasu wolnego. Zajęcia
były nie tylko rekreacyjne,
ale także edukacyjne. Można je scharakteryzować jako
zajęcia „Dla ciała i umysłu”.
Wybierać można było wśród
następujących propozycji:
-turnieje: tenisa stołowe-

konkurs na najładniejszą
kartkę walentykową oraz
prace z cyklu – „Każde
dziecko to potraﬁ” z wykorzystaniem metody ,,krigamii”. Rozpoczęliśmy także
pracę nad przedstawieniem
,,Czerwony Kapturek”, które niedługo wystawimy w
naszej placówce. W trakcie
ferii grupa młodzieży uczyła
się podstaw języka migowego. Zajęcia te miały na celu
poznanie problemu komunikacji osób żyjących w
świecie ciszy i uwrażliwienie
na niego rówieśników osób
niepełnosprawnych słuchowo. Uczestnicy tych spotkań
przekonali się ponadto, że
język migowy jest uniwersalny i bardzo logiczny, jeżeli chodzi o środki wyrazu.
Często bowiem używamy
nieświadomie gestów, które
mają konkretnie znaczenie
informacyjne. Zajęcia te będą kontynuowane w każdy
piątek o godz. 17.15. Zapraszamy na nie wszystkich,
którzy chcą poznać język
migowy i pokonywać bariery komunikacyjne.
Jak zawsze najbardziej
okupowane są przez młodzież komputery z dostępem do Internetu. W trak-

cie zajęć staramy się jednak
pokazać młodzieży inne
ciekawe formy spędzenia
wolnego czasu. Rozpoczął
swoją działalność Klub szachowy. Mamy nadzieję, że
na stałe zagości on w Centrum Kultury. Wszystkich
tych, którzy chcą się nauczyć
gry w szachy zapraszamy
do odwiedzania naszej placówki w każdy czwartek
o godz. 16.30. Ponadto lada
moment rozpocznie swoją działalność Kółko modelarskie. Kolejny zespół,
który powstaje u nas, poza
wspomnianym już klubem
szachowym i modelarskim,
to grupa plastyków - amatorów. I nie należy się spodziewać, że na tym zakończy się
powstawanie nowych grup
i kółek. Zapraszam wszystkich Państwa do utworzenia
w Centrum ,,Klubu przyjaciół seniora”, w ramach
którego m.in. organizować
będziemy spotkania, warsztaty, wycieczki, wyjazdy do
teatru, operetki itp. Wszystkich chętnych zapraszamy
do współtworzenia z GCK i
KF życia kulturalnego w naszej miejscowości.
Agnieszka Gryzek

Upragnione ferie rozpoczęły się… Wprawdzie bez
śniegu, gdyż w tym roku
aura sprawiła wszystkim
ogromną ,,niespodziankę”. Z
braku prawdziwej zimy zajęcia ograniczyły się do spotkań w Centrum Kultury.

Słowo „ojczyzna” w języku migowym

Uczniowie nie mogli jednak
narzekać na brak rozrywek.
Wystarczyło odrobinę chęci,
by świetnie się bawić w gronie rówieśników w placówkach GCKi KF – świetlicach
w Jedlińsku, Jedlance, Ludwikowie i Lisowie. Każda

go, warcaby, piłkarzyków,
scrubble
-gry i zabawy edukacyjne:
zgaduj-zgadula, wykreślanki, rebusy, krzyżówki, 1 z 10,
kalambury, czy sudoku.
-zajęcia plastyczne: ,, W
poszukiwaniu Pani Zimy”,

Warsztaty plastyczne dla każdego

,,Rozważać sercem, spełniać czynem”. Należy wspomnieć, że w 2007 roku minęła 50 rocznica przyjęcia
sakry biskupiej przez naszego rodaka. Uroczystość
ta skłoniła do głębszych re-

żyli w szkolnym konkursie
na najciekawszą legendę o
ziemi jedlińskiej. Zgromadzonym gościom -ks. Prałat dr Henryk Ćwiek, Przewodniczący Rady Gminy
p. Henryk Krzak, Skarbnik ▶

Już od 3 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury i
Kultury Fizycznej w Jedlińsku ruszają nowe warsztaty plastyczne, na które serdecznie zapraszamy
dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Rysunek,
malarstwo, rzeźba… to niepowtarzalna okazja by
samemu spróbować sił, wszak w każdym w nas
drzemie artysta!
Nie wierzysz? – sprawdź! Zrobimy wszystko by
odkryć przed Tobą ten wspaniały świat kreacji i jego najgłębszych tajników.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Kultury Fizycznej.

GMINNE CENTRUM
KULTURY I KULTURY
FIZYCZNEJ

ogłasza nabór do kółek zainteresowań:
muzyczne; nauka gry na instrumentach:
gitara, keyboard, akordeon;
teatralno – recytatorskie
oraz do zespołu wokalnego dla dzieci
w wieku 6 – 11 lat.
Zapisy do dnia 10.04. 2008r, w godzinach
pracy placówki od wtorku do piątku
lub pod nr telefonu 048 32-13 052
9
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DZIEŃ KOBIET

::

DZIEŃ KOBIET

::

DZIEŃ KOBIET

::

W naszej gminie Dzień Kobiet obchodzony jest zawsze bardzo uroczyście. W tym
roku odbył się w Domu Strażaka w przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Władze Gminy złożyły Paniom serdeczne
życzenia i obdarowały kwiatami. Imprezę
swoim występem uświetniły artystki na co
dzień pracujące w Filharmonii Świętokrzyskiej. W ich wykonaniu Panie wysłuchały
m.in. suity z musicalu West Side Story, Memory z musicalu Cats, czardasza Montiego,
tanga Piazolli.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiony
został w 1910 r. na II Międzynarodowej
Konferencji Socjalistek w Kopenhadze i obchodzony jest od 1911 r. Uchwalenie Międzynarodowego Dnia Kobiet było kolejnym
etapem na drodze do pełnej emancypacji
i równouprawnienia kobiet - ruchu społeczno - politycznego, którego początki sięgają czasów rewolucji francuskiej / 1789 r./.
Ruch ten postulował zrównanie praw kobiet
i mężczyzn w dostępie do oświaty, równouprawnienie ekonomiczne i polityczne.
Jeszcze raz składamy wszystkim naszym Wysuwał także postulaty ogólnospołeczne
Paniom najserdeczniejsze życzenia z oka- dotyczące m.in. powszechnego rozbrojenia,
pokojowego rozwiązywania konﬂiktów.
zji Dnia Kobiet.
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Wokół tradycji
Święconka
i jej symbole
Błogosławieństwo pokarmów, zwane powszechnie
święconką lub święconym,
szczyci się znacznie dłuższym rodowodem. Początki tego chrześcijańskiego
obrzędu sięgają VIII wieku, w Polsce zaś pierwsze
jego praktyki odnotowano
w XIV stuleciu. Najpierw
święcono tylko pieczonego
baranka, a więc chlebową
ﬁgurkę o postaci baranka.
Potem dodawano kolejne
potrawy, które mają swoją symbolikę. Warto pamiętać, że dobór potraw
w koszyku nigdy nie był
przypadkowy. Od wieków
każdy Boży dar symbolizował co innego, uznanego
przez ludową jak i chrześcijańską tradycję. Zestaw
tych darów się zmieniał,
ograniczano ich ilość, aż
pozostało tylko sześć, by
ostatecznie powiększyć do
siedmiu. Ten zestaw, przyjęty w okresie wczesnego
romantyzmu, obowiązuje
do dziś. Potraw w koszyku
może być więcej, ale tych
siedem powinno się w nim
znaleźć przede wszystkim.
Symbolizują bowiem treść
chrześcijaństwa.
Chleb we wszystkich kulturach ludzkości był i jest
pokarmem podstawowym,
niezbędnym do życia.
Gwarantował dobrobyt i
pomyślność. Wśród chrześcijan zawsze był symbolem
nad symbolami - przedstawia bowiem Ciało Chrystusa. Jeżeli pieczono wiele
odmian chleba, do kosza
kładziono po dużej kromce
każdego z nich. Natomiast
koniecznie poświęcony był
cały chlebek wielkanocny
czyli pascha. W tym celu
specjalnie ją przecież pieczono.
Jajko jest dowodem
odradzającego się życia,
symbolem zwycięstwa nad
śmiercią. Tę symbolikę
rozpowszechnili w Polsce
niemieccy zakonnicy. Wywodzi się ona z dawnego
zakazu spożywania jaj podczas Wielkiego Postu. Jajka
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na stół powracały
ponownie w Wielkanoc.
Sól to minerał
życiodajny, dawniej posiadający moc odstraszania
wszelkiego zła. Bez soli nie
ma życia. To także oczyszczenie, samo sedno istnienia i prawdy. Stąd twierdzenie o „soli ziemi”, jak
to w Kazaniu na Górze powiedział Chrystus o swoich
uczniach.
Wędlina - zapewnia
zdrowie i płodność, a także dostatek, bo przecież nie
każdy mógł sobie pozwolić
na ten szczególny pokarm.
Kiedyś był to choćby plaster szyneczki, a od XIX
wieku słynna polska kiełbasa.
Baranek - najbardziej
znamienny symbol świąt
wielkanocnych — wśród
chrześcijan uosabia zwycięstwo Chrystusa, który
jak oﬁarny baranek oddał
swoje życie za ludzi, by następnie zmartwychwstać
i odnieść zwycięstwo nad
grzechem, złem i śmiercią.
Najczęściej baranek występuje z chorągiewką, podobnie jak sylwetka Zmartwychwstałego Chrystusa
ze sztandarem, symbolem
zwycięstwa i tryumfu.
Chrzan zawsze był starym ludowym znamieniem
wszelkiej siły i ﬁzycznej
krzepy. Współdziałając z
innymi potrawami zapewniał ich skuteczność.
Ciasto do koszyka ze
święconką weszło ostatnie,
jako symbol umiejętności
i doskonałości - zapewne
głównie jako popis domowych gospodyń. Ciasto reprezentowane było głównie
przez wielkanocne baby,
a jej nie udany wypiek był
wielką kompromitacją. Poza tym winien to być zawsze
wypiek własny, domowy, a
nie kupiony w ciastkarni.
Koszyk winien być z wikliny, słomy lub sosnowych
łubów. Wyścielony serwetą,
ozdobiony bielą koronek
i zielenią bukszpanu lub
gałązek borówki, był wyrazem wielkiej radości. Tą
radością trzeba się podzielić podczas wielkanocnego
śniadania. I to w znaczeniu
symbolicznym jak też dosłownym.

Wielkanoc w polskiej kuchni
Polska tradycja potraw wielkanocnych jest bardzo bogata i nie ma chyba drugiej tak bogatej tradycji kulinarnej Jako, że. Święta kończą okres Wielkiego Postu na
stołach dominuje różnorodne potrawy Jemy wszelkiego
rodzaju mięsa, wędliny i ciasta - baby, mazurki, makowce, faszerowane jajka itp. Kuchnia nasza obﬁtuje w
wykwintne potrawy takie jak: żur wielkanocny, barszcz,
kaczka faszerowana, sałatki itp. . Na czas obchodów
świąt wielkanocnych. Większość z nas jest bardzo przywiązana i dokłada wielu starań, aby śniadanie wielkanocne, nazywane święconym pełniło rolę przewodnika
prowadzącego nas przez kolejne dni. Przygotowaliśmy
dla Państwa przepisy które sięgają swoją historią daleko
w historię polskiej tradycji.

Ćwikła

Składniki: 70 dkg buraków, 5 dkg tartego chrzanu, 15
dkg jabłek, 50 ml czerwonego wytrawnego wina, sól,
cukier, sok z cytryny do smaku (lub kwasek cytrynowy).Buraki wyszorować szczoteczką pod bieżącą wodą. Umyć. Zalać wrzącą wodą. Ugotować pod przykryciem lub upiec w piekarniku. Następnie wystudzić,
obrać, zetrzeć na tarce o drobnych otworach. Jabłka
umyć, obrać, przekrajać na pół. Usunąć gniazda nasienne, zetrzeć na tarce o dużych otworach. Połączyć
z buraczkami, chrzanem i winem, doprawić do smaku,
przełożyć do słoja, przykryć i pozostawić na kilka godzin w chłodziarce
Ćwikłę przełożyć do słoika, zakręcić i odstawić na 2-3
dni.

Wielkanocny barszcz chrzanowy

Składniki Przepisu/2 kg szynki wędzonej
- 1/2 kg boczku wędzonego
- 1 kg kiełbasy wędzonej
- 5 jajek
- chrzan ćwikłowy
- śmietana
- sól
- pieprz
- Vegeta (wedle uznania)
1 litr wody z tłuszczem z obgotowywanych szynek i
boczków Wodę z tłuszczem wlać do garnka, uzupełnić wodą i wstawić na ogień. Szynkę, boczek i kiełbasę
pokroic w kostkę wrzucić do garnka. Jajka ugotować,
pokroić w ćwiartki i dodać do barszczu. Dodać duże
ilości chrzanu ćwikłowego. Zaprawić śmietaną.

60 lat minęło...

Z

opowiadań starszych
ludzi dowiadujemy
się, że w połowie XIX wieku istniała mała biblioteczka przy urzędzie gminnym,
z której korzystali mieszkańcy Jedlińska. W roku
1916 Polska Macierz Szkolna założyła bibliotekę, która w latach późniejszych
przeszła pod zarząd gminy.
Istniała też biblioteka syjonistyczna założna przez
gminę żydowską.
W czasie II wojny światowej księgozbiór został zniszczony.Obecna
biblioteka
została założona w 1948 roku.Mieściła się przy gminie
w miejscowej świetlicy.Małym księgozbiorem opiekowała się p.Helena Jarzyńska-nauczycielka.Po jej wyjeździe z Jedlińska funkcję
bibliotekarza pełnił miejscowy nauczyciel Czesław
Elżanowski.
Księgozbiór
biblioteki liczył około 400
książek,które przechowywane były w szafach.W porozumieniu z kierowniczką
szkoły biblioteka została
przeniesiona do budynku
szkolnego.Księgozbiór został wpisany do księgi inwentarzowej.
W roku 1951 funkcję kierownika Biblioteki Gminnej, a później Gromadzkiej
objął p. Antoni Ziembicki.
Dzięki jego nieustannym
staraniom biblioteka w 1954
otrzymała nowy lokal. Przybyło więcej książek, a tym
samym i czytelników. Przy
bibliotece w Jedlińsku działało 14 punktów bibliotecznych. W 1956 została założona Biblioteka Gromadz-

ka. Opiekę merytoryczną
sprawowała
Powiatowa
Biblioteka w Radomiu. 1.
marca 1967 roku ze względu
na stan zdrowia p. A. Ziembicki odszedł na emeryturę.
W bibliotece pracował 16
lat. Otrzymał szereg nagród ministerialnych, wojewódzkich, powiatowych
, dyplomów i wyróżnień.
W roku 1964 otrzymał odznakę 1000 – lecia Państwa
Polskiego. Antoni Ziembicki przekazał bibliotekę
p. Marii Bartuli. W tym
czasie biblioteka posiadała
5 punktów bibliotecznych,
wzrosło
zainteresowanie
czasopismami.
1 grudnia 1968 roku bibliotekę objęła p. Marta
Ciesielska. W maju 1971
roku biblioteka została
przeniesiona do Domu Strażaka. Zajmowała jedno pomieszczenie o powierzchni
39m2, z czego
oprócz wypożyczalni
wygospodarowany
został kącik
czytelniczy
z 10 miejscami. Rok 1974
przyniósł
nowe zmiany w kadrze
bibliotekarskiej. Funkcję kierownika objęła
p. Krystyna
Michalska, były kierownik Gromadzkiej Biblioteki
w Jastrzębi. W tym czasie
Gminna Biblioteka sprawowała opiekę nad 4 ﬁliami
bibliotecznymi: we Wsoli,
Wólce Kwateckiej, Bierw-

Budynek szkolny, w którym mieściła się biblioteka 1949-1953

Budynek piętrowy-siedziba P.G.R.N w Jedlińsku obok z lewej,
lokal biblioteki od 1954

cach i Ludwikowie. Ponadto na terenie gminy działało
6 punktów bibliotecznych.
Gminna Biblioteka organizowała spotkania z ciekawymi ludźmi, brała udział
w licznych konkursach,
organizowała wiele wystaw
mających na celu popularyzację książek.
Biblioteka
wielokrotnie
była nagradzana za dobrą
pracę. Od 15
lipca 1977 roku
Gminna Biblioteka Publiczna
uzyskała drugi etat. Została
zatrudniona p.
Elżbieta
Staszewska. W roku 1979 Wojewódzka Biblioteka Publiczna
rozstrzygnęła konkurs na
wspomnienia w ramach
akcji „Krajobrazy kultury
gmin ziemi radomskiej”.
Były bibliotekarz p. A.
Ziembicki spisał w formie
kroniki historię Jedlińska,
która obejmuje dwie części: fotograﬁczno-albumową i opisową. Praca została
oprawiona i zainwentaryzowana. Do dzisiaj służy
społeczeństwu jako cenne
źródło informacji o Jedlińsku. 1. grudnia 1981 roku
była kierownik ﬁlii w Wólce Kwateckiej p. Grażyna
Wąsik została przeniesiona do Gminnej Biblioteki
w Jedlińsku na miejsce p.
Elżbiety Staszewskiej, która odeszła do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Radomiu na stanowisko

instruktora. W związku
z odejściem kierownika biblioteki p. K. Michalskiej na
urlop wychowawczy w 1982
roku funkcję kierownika
objęła p. Grażyna Wąsik.
W miesiącu listopadzie
pracę w bibliotece podjął p.
Grzegorz Sasin, który pracował do maja 1983 roku.
Z dniem 1 lipca 1983 roku
w bibliotece została zatrudniona p. Jolanta Krajewska.
Rok 1986 przyniósł zmiany
w bazie lokalnej. Biblioteka
otrzymała lokal o pow. 72
m2 w starej szkole podstawowej przy ul. Św. Wojciecha. Dużą pomoc w urządzaniu lokalu biblioteka zawdzięczała Gminnej Radzie
Narodowej, która na ten cel
przekazała 200 tys. zł.
1.października 1986 roku
na miejsce p. J. Krajewskiej
została zatrudniona p. Edyta Szczepańska, która pracowała do 31. maja 1987 roku. Z dniem 1 sierpnia 1987
roku do Biblioteki Gminnej
została przeniesiona z ﬁlii
bibliotecznej we Wsoli p.
Bożena Starzyńska. We
wrześniu 1988 roku Gminna Biblioteka Publiczna obchodziła 40 – lecie swojej
działalności. Na uroczyste
spotkanie przybyły władze
wojewódzkie, miejscowe,
pracownicy biblioteki oraz
mieszkańcy gminy. Z okazji
jubileuszu biblioteka otrzymała wiele nagród, dyplomów. Został wydany okolicznościowy exlibris.
Ciąg dalszy w następnym
numerze
Bożena Starzyńska
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Z prac Rady Gminy

P

rzewodniczący Rady
Gminy Jedlińsk Pan
Henryk Krzak zwołał sesje
Rady Gminy na dzień 28
grudnia 2007 r. i 28 lutego
2008 r.
Rada Gminy podjęła
uchwały w sprawie:
28 grudnia 2007 r. :
-Nr XVI/70/2007 uchwalenia
budżetu
gminy
na 2008 r. ,
-Nr XVI/71/2007 zmiany
uchwały Nr IX/38/2007 Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
częściowej
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Jedlińsk dla obszaru
zlokalizowanego w miejscowości Klwaty w gminie Jedlińsk obejmującego działki
Nr: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98,
-Nr XVI/72/2007 zmiany
uchwały Nr IX/39/2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia
28 maja 2007 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego obejmującego
teren działek o numerach
ewidencyjnych: 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98 oraz 57, 58, 59,
60, 61, 62 w miejscowości
Klwaty w gminie Jedlińsk ,
-Nr XVI/73/2007 uchwalenia Gminnego Programu
Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na
2008 r.
-XVI/74/2007 przyjęcia systemu proﬁlaktyki i opieki
nad dzieckiem i rodziną
w Gminie Jedlińsk na lata
2007-2013 ,
-Nr XVI/75/2007 programu
współpracy Gminy Jedlińsk
z organizacjami pozarządowymi na 2008 r.,
-Nr XVI/76/2007 nadania
imienia oraz pełnej nazwy
dla Zespołu Szkół Publicznych w Wierzchowinach ,
-Nr XVI/77/2007 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy Jedlińsk na 2007 r. ,
-Nr XVI/78/2007 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Jedlińsk ,
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-Nr XVI/79/
2007
zasad
wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Jedlińsk ,
-28 lutego 2008 r. :
-Nr XVII/1/2008 zasad wynagradzania
nauczycieli,
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom
dodatków : za wysługę lat ,
motywacyjnego , funkcyjnego, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości
oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego ,
-Nr XVII/2/2008 zmiany
uchwały Nr XLI/33/2006
Rady Gminy Jedlińsk z dnia
28 września 2006 r. w sprawie „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Jedlińsk „ ,
-Nr XVII/3/2008 określenia
zasad współpracy Gminy
Jedlińsk z Gminą Miasta
Radom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz przystąpienia do
Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Radomiu ,
-Nr XVII/4/2008 planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Jedlińsk na 2008 r.
-Nr XVII/5/2008 procedury
uchwalania budżetu gminy
oraz szczegółowości
i rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu ,
-Nr XVII/6/2008 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy Jedlińsk na 2008 r. ,
-Nr XVII/7/2008 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutu 31 sołectw z mieszkańcami tych sołectw ,
-Nr XVII/8/2008 przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany
granic sołectw Jedlanka ,
Wola Gutowska i Jedlińsk
polegającej na włączeniu
części dotychczasowych terenów sołectwa Wola Gutowska i sołectwa Jedlanka
do sołectwa Jedlińsk ,
Nr XVII/9/2008 uchwalenia
diety dla sołtysów.
Wójt wydał Zarządzenia
w sprawach :

-wprowadzenia
zmian
w budżecie gminy na 2007
r. ( trzy zarządzenia ),
-podziału części rezerwy
ogólnej oraz w sprawie
wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2007 r.
( trzy zarządzenia ),
-powołania komisji przetargowej ,
-przeprowadzenia inwentaryzacji ,
-powołania Komisji Inwentaryzacyjnej materiałów na
składzie w Urzędzie Gminy i jednostek podległych
Urzędowi Gminy ,
-przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryﬁkacji
danych ujętych w księgach
z dokumentami źródłowymi ,
-przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych Gminy Jedlińsk ,
-powołania Komisji Konkursowej na stanowisko
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku ,
-planu kontroli wewnętrznej na 2008 r. ,
-wytycznych Wójta Gminy
Jedlińsk i Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na
2008 r. ,
-powołania Komisji Przetargowej na asfaltowanie drogi
gminnej Jedlanka-Narty
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
drogi gminnej nr 861/2
ul. Leśna w Jedlińsku .
W budżecie Gminy Jedlińsk na 2008 r. przewidziano dochody w wysokości 34.341.234 zł tj. 12 %
powyżej planowanych na
ten rok budżetowy .
Wydatki planuje się w wysokości 35.107.009 zł tj. 9,03%
powyżej planowanych na
2007 r.
Kwota subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu
udziałów w podatku dochodowym zgodne są z wielkościami określonymi w piśmie
Ministerstwa
Finansów.
W wydatkach zaplanowano
rezerwę ogólną. Utworzono
również rezerwę celową na
realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego,
przewidzianą
ustawą z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu kry-

zysowym . W załączniku do
budżetu ustalono szczegółowy zakres rzeczowy i ﬁnansowy inwestycji na 2008
r. Przedłożone są również
informacje o stanie mienia
komunalnego oraz prognozę łącznej kwoty długu.
Poziom długu na koniec
każdego roku objętego spłatą, jak również obciążenie
budżetu spłatami zadłużenia , mieści się w granicach
progów określonych w art.
169 ust. 1 i 170 ust. 1 ustawy o ﬁnansach publicznych.
Budżet został pozytywnie
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową
i Radę Gminy.
W głosowaniu jawnym
Rada Gminy w obecności
15 radnych -15 głosami za
uchwaliła budżet na 2008 r.
Szczegółowe
informacje
w powyższej sprawie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej gminy: www.
jedlinsk.pl
Stałe Komisje Rady pracowały na posiedzeniach
zwołanych przez Przewodniczących Komisji. Przyjęto
plany zagadnień tematycznych na 2008 r.
Komisje analizowały również materiały przedłożone
przez Wójta na sesje Rady.
W związku ze zmianami
w ustawie o samorządzie
gminnym konieczne jest
uchwalenie nowego Statutu
Sołectwa. Aktualnie obowiązujący został uchwalony
w 2002 r. na początku kadencji 2002-2006 . Z ustawy
wynika , że uchwalenie nowego Statutu musi być poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji z Mieszkańcami .
Zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami
prawa, konsultacje z Mieszkańcami wymagane są również w przypadku zamiaru zmiany granic sołectw.
Część wsi Jedlanka i Wola
Gutowska wykazują zwartą zabudowę mieszkaniową
przylegającą do zabudowy sołectwa Jedlińsk. Tym
samym powstałaby duża
zwarta aglomeracja Jedlińska . Będzie ona poważnym
argumentem w działaniach
mających na celu przywrócenie praw miejskich.
Szczególnie jest to ważne

dla promocji naszej Gminy i podmiotów gospodarczych, mających swoje siedziby w Jedlińsku.
Przystąpienie Gminy Jedlińsk do regionalnego
Centrum Gospodarki Odpadami w Radomiu i korzystanie z instalacji unieszkodliwiania odpadów w Ra-

domiu przy ul. Witosa 76
jest zgodne z Gminnym
planem gospodarki odpadami oraz z planami –Powiatowym i Wojewódzkim .
W planach tych teren gminy Jedlińsk jest perspektywicznie przeznaczony do
obsługi przez rejon radomski. Gminne wysypisko od-

padów w Urbanowie będzie
eksploatowane wg w/w dokumentów do 2012 r. Instalacje RCGO w Radomiu
(kompostownia, sortownia)
umożliwią w najbliższej
przyszłości zgodne z przepisami zagospodarowanie
odpadów
komunalnych
powstających w gminie Je-

dlińsk.
Od 01 lutego br. Pani
Agnieszka Gryzek została Dyrektorem Gminnego
Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej. Z tej okazji serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów zawodowych,
osobistych oraz wszelkiej
pomyślności.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Przewodniczący Rady oraz Rada Gminy Jedlińsk składa wszystkim Mieszkańcom najlepsze
życzenia świąteczne , smacznego jajka i mokrego dyngusa .
 PODZIĘKOWANIE 
Pani Halina Głuch
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
z dniem 31 grudnia 2007 r.
przeszła na emeryturę.
Wójt i Rada Gminy dziękują Pani za długoletnią,
aktywną i konstruktywną pracę na rzecz
rozwoju kultury i kultury ﬁzycznej
na terenie naszej Gminy.
Życzymy wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia,
spokoju, zadowolenia i pomyślności w życiu osobistym
Warto przeczytać
„Kto rządzi Polską”-A.Szwarc,M.Urbański, P.Wieczorkiewicz. Książka składa się z ponad stu biograﬁcznych felietonów ułożonych w porządku chronologicznym.Zawiera pełną galerię monarchów, królów, przywódców i prezydentów władających ziemiami polskimi.
Wysadzić Rosję”-A.Litwinienko,J.Felsztinski.
Książka zakazana na terenie Rosji.
„Amerykańscy Bogowie”-N.Gaiman.
Opowieść o współczesnym świecie,przemijaniu wartości,konﬂikcie między tym,co nowe, a tradycjami. Opowiada o pasji, miłości, śmierci, nienawiści, o codziennych problemach człowieka w dzisiejszym świecie.
„183 przepisy siostry Anastazji”
Książka dla tych,którzy chcą zgłębić tajniki kuchni i uczyć się dobrze gotować oraz piec.
„Gombrowicz”-J.Jastrzębski. Twórcza biograﬁa wybitnego autora. Książka zawiera wspomnienia o pisarzu
oraz fotograﬁe.

Serdecznie Zapraszamy na mecze LKS-u Jedlińsk,
które odbedą się
22.03.2008 r. z KS Janików Kozienice o godz.14:00
oraz 30.03.2008r. z KS Błotnica o godz.14:00
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Uwaga rolniku

FUNDUSZE UNIJNE

Refundacja składek dla niepełnosprawnych
rolników lub domowników
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje składki na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym
rolnikom oraz rolnikom
opłacającym składki za niepełnosprawnych domowników /w tym dzieci od 16
roku życia/.
Pierwszym krokiem jest
zarejestrowanie siebie lub
niepełnosprawnego
domownika w Funduszu. Podaję Państwu adres pod jaki
należy przesłać formularz
zgłoszeniowy wraz z niżej
wymienionymi dokumentami w terminie 30 dni przed
dniem złożenia pierwszego
wniosku o wypłatę refundacji. /Najbliższy termin
ostateczny to 20.04.2008
aby ubiegać się o refundację
składki za II kwartał 2008
r./
Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana
Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa tel. 0801-233-554
WARUNKI, które należy
spełnić aby móc ubiegać się
o refundację:
1. Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników
w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniu w KRUS
2. Posiadanie orzeczenia o
niepełnosprawności
albo
stopniu niepełnosprawności

lub orzeczenia traktowanego
na równi z tym orzeczeniem
– bez względu na posiadany
stopień niepełnosprawności
3. Terminowe opłacanie
składek na ubezpieczenie
społeczne w całości /czyli:
wypadkowe,
chorobowe,
macierzyńskie, emerytalno-rentowe/
Wymagane dokumenty:
1. Zaświadczenie o numerze
REGON /jeżeli posiada
2. Kopia decyzji o nadaniu
NIP
3. Kopia dowodu osobistego
z PESEL
4. Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
5. Kopia aktualnej decyzji
Prezesa KRUS ustalająca
podleganie ubezpieczeniu
społecznemu rolników
6. Upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika
/jeżeli takiego ustanowi/
7. Oświadczenie o sposobie
przesyłania dokumentów
/papierowy lub elektroniczny/
8. Formularz zgłoszeniowy
Po zarejestrowaniu się rolnik składa do Funduszu co
kwartał wniosek o wypłatę
refundacji składek za dany
kwartał
Druki do pobrania w
Urzędzie Gminy pok. 11 a

GDZIE ODSTAWIAĆ
PADŁE ZWIERZĘTA
Informujemy Państwa,
że zbiórką i utylizacją padłych zwierząt z terenu naszej gminy zajmować się
będzie
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe AMBA Sp.
z o.o. z Radzanowa ul. Siemiątkowskiego 27. Zgłoszenia proszę kierować tak jak
do tej pory do ZPR „Danielów” tel /048/ 36 – 42 – 179
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 do 15,00, lub
PPHU „SAR-TRANS” tel.
/048/ 664-45-57
Informujemy
Państwa
również, że uległy zmianie
stawki opłat uiszczanych
przez rolnika/ stawki te
obejmują: zbiórkę, utylizację i transport/ i obec-

nie wynoszą - patrz tabela
obok
Zgłaszając padłą sztukę
należy przygotować następujące dane:
1. Numer identyﬁkacyjny
stada
2. Nr kolczyka
3. Skierowanie sztuki padłej do zakładu utylizacji
– wystawiony przez lekarza
weterynarii / w przypadku
bydła/
4. Wiek padłej sztuki
5. Masa - „ –
Brak w/w informacji i
dokumentów będzie skutkował obciążeniem rolnika
pełnymi kosztami liczonymi w zależności od wagi tz.
0,80 zł/kg + 7 % VAT.
Irena Walczak
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MŁODY ROLNIK

O przyznanie pomocy
mogą ubiegać się wyłącznie
osoby, które nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły
prowadzenie działalności
rolniczej nie wcześniej niż
w ciągu 14 miesięcy poprzedzających dzień złożenia
wniosku o przyznanie pomocy. W dniu złożenia wniosku
o pomoc, powierzchnia posiadanego
gospodarstwa
rolnego powinna być nie
mniejsza niż 9,91ha.
Kwota, o którą mogą
wnioskować rolnicy jest
niebagatelna i wynosi 50
000 złotych. Co najmniej
70% tej kwoty młody rolnik
powinien przeznaczyć na
realizację inwestycji określonych w planie rozwoju gospodarstwa. Środki ﬁnansowe mogą być przeznaczone
m.in. na: budowę i modernizację budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej;
zakup maszyn, urządzeń, instalacji; zakładania i wyposażania sadów i niektórych
plantacji wieloletnich; zakup
gruntów rolnych lub stada
podstawowego zwierząt.
RÓŻNICOWANIE
W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI
NIEROLNICZEJ
Działanie zostanie uruchomione prawdopodob-

Irena Walczak
Rodzaj zwierzęcia
Bydło powyżej 24 miesiąca

nie w maju br. Będą mogli
z niego skorzystać rolnicy ,
ich małżonkowie lub dzieci
od 18 do 60 lat, pod warunkiem, że byli ubezpieczeni w
pełnym zakresie w KRUS.
Pomoc ma być przyznawana
m.in na podjęcie lub rozwój
działalności w zakresie:
1. Usług dla gospodarstw,
ludności lub leśnictwa
2. Sprzedaży hurtowej i detalicznej
3. Drobnej wytwórczości,
rękodzieła
4. Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych
5. Usług turystycznych oraz
związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem
6. Uusług transportowych
7. Usług komunalnych
8. Przetwórstwa produktów
rolnych
9. Magazynowania lub przechowywania
10. Wytwarzania materiałów
energetycznych z biomasy
Pomoc ma formę refundacji do 50 % kosztów
kwaliﬁkowanych i nie może
przekroczyć 100 tys. zł.
ZALESIENIA
GRUNTÓW ROLNYCH
Już należy zacząć przygotowywać plany zalesienia
aby móc złożyć wniosek w
terminie 1 czerwca do 31
lipca.

Kwota
płacona
przez rolnika
ryczałtowego

Kwota płacona
przez rolnika
Vatowca

bezpłatnie

18,78

Bydło 12- 24 miesiące

43,34

59,28

Bydło poniżej 12 miesiąca

12,84

22.80

Konie powyżej 12 miesiąca

43,34

59,28

Konie poniżej 12 miesiąca

12,84

22.80

Owce, kozy powyżej 12
miesiąca bezpłatnie

bezpłatnie

10.80

Owce, kozy poniżej 12
miesiąca

12,84

22.80

Świnie powyżej 110 kg

12,84

22,01

Świnie 50 – 110 kg

7,06

12,11

Świnie 20 – 50 kg

3,21

5,50

Świnie do 20 kg

0,64

1,10

ZALESIANIE
GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE - Od 01.04.2008 wchodzą w życie przepisy umożliwiające zalesianie gruntów
już częściowo porośniętych
drzewami - Zależnie od stanu opuszczonych terenów
rolniczych właściciele mogą
wytypować działki przeznaczone do zalesień w drodze:
1. Wprowadzenia nasadzeń
na całej powierzchni / postępowanie jak w przypadku
zalesień/
2. Wykazania – jako zalesionej w 70 % powierzchni
działki porośniętej drzewami i krzewami z sukcesji naturalnej /samosiewy/.

Konieczny będzie pomiar
działki i charakterystyka roślinności pochodzącej z sukcesji naturalnej.
W każdym przypadku w 4
lub 5 roku od wykonania zalesień przeprowadzona będzie ocena udatności uprawy.
Zanim jednak zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z tej formy wsparcia
należy się zastanowić czy nie
przeprowadzić badania na
stan zarobaczenia terenu a
także czy jesteście w stanie
spełnić wszystkie zalecenia
specjalistów w tym zakresie.
Irena Walczak

Czas składać wnioski
o dopłaty bezpośrednie
Wnioski o dopłaty podobnie jak w latach ubiegłych
należy składać w Biurze
ARiMR w Radomiu przy
ul. Lubelskiej 65 w terminie
od 15 marca do 15 maja
2006 r.
UWAGA !!
Plantatorzy
truskawek
i malin mają szansę otrzymania dodatkowej płatności
pod warunkiem, że uprawiają ponad 0,10 ha tych
owoców i mają podpisaną
umowę kontraktacyjną z
odbiorcami wytypowanymi
przez Agencję Rynku Rolnego.
Dopłaty do paliwa
dla rolników
Przypominam , że możecie się Państwo ubiegać o

zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrotu podatku dokonuje się w dwóch
turach tzn.
1. Wiosennej /wniosek należy złożyć w terminie od
01. do 31 marca każdego
roku/ - należy złożyć faktury za okres od 01.09.2007
– 29.02.2008.
2. Jesiennej /wnioski przyjmowane są w terminie od
01 do 30 września/ - obejmuje faktury za okres od
01.03.2008 do 31.08.2008.
Wnioski wraz z fakturami
należy składać w Urzędzie
Gminy w Jedlińsku w pok.
nr 11.

W

Czy chcemy mieszkać i żyć
w takim środowisku ???

ostatnich tygodniach ujawniono szereg przypadków
zaśmiecania środowiska
na terenie naszej gminy.
Wszyscy wykryci sprawcy zostali ukarani grzywną i zobowiązani do

sprzątania zaśmieconych
terenów.
Przypomina się o obowiązku ustawowym zawierania umów na wywóz
odpadów i nieczystości
ciekłych z uprawnionymi przewoźnikami.

Służby ratownicze, które interweniują na miejscu
zdarzeń, wielokrotnie napotykają na trudności ze
skontaktowaniem się z bliskimi osoby poszkodowanej.
Bardzo często telefon komórkowy jest jednym
przedmiotem, który można znaleźć przy osobie
nieprzytomnej, jednak długa lista kontaktów
uniemożliwia szybkie powiadomienie najbliższej osoby,
która w takiej sytuacji mogłaby udzielić niezbędnych
informacji bądź podjąć odpowiednie decyzje…
…i dlatego
pod nazwą ICE zapisz w telefonie numer
osoby, którą chciałbyś, aby powiadomiono w
razie Twojego wypadku. Pomoże to służbom
ratowniczym nawiązać kontakt z Twoimi bliskimi i
ułatwi udzielenie pomocy.
Skrót ICE (In Case of Emegency) jest znany
przez ratowników prawie na całym świecie. Jego
wprowadzenie jest bardzo łatwe, nic nie kosztuje,
a może uratować życie.
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aury za miniony rok
oraz sukcesy wychowanek ULKS Jedlińsk na
arenach
międzynarodowych i krajowych, pracowity okres pingpongistów
Wsoli, kolejne ﬁnalistki X
MIMS ze Starych Zawad,
piłkarze Strażaka i Berty
gotowi do gry...
JEDLIŃSK wysoko
Podsumowano współzawodnictwo młodzieży klubów regionu radomskiego
za rok 2007. W tej klasyﬁkacji bardzo wysokie czwarte
miejsce zajął ULKS Jedlińsk,
gromadząc 71,5 pkt. To najwyższa lokata w historii
klubu. Lekkoatleci zdobyli
49 pkt, pozostałe 22,5 pkt.
to dorobek strzelców. Najlepszym klubem został ZTE
Radom 177 pkt, który wyprzedził Jadar Radom 107
pkt. i Platana Borkowice 102
pkt. Wśród ponad 200 zare-

SPORT

ulegając jedynie klubom
podwarszawskim - Mazowszu Teresin i Lotosowi
Jabłonna. Miłym akcentem
było ogólnopolskie podsumowanie współzawodnictwa w sporcie młodzieżowym Zrzeszenia LZS za rok
2007, które odbyło się w warszawskim hotelu Viktoria.
W gronie wyróżnionych po
raz pierwszy znalazł się nasz
klub. Przedstawiciele ULKS
odebrali okazały puchar za
I miejsce w strzelectwie.

Międzynarodowe
dziesiątki
Przebojem do kadry narodowej juniorek w strzelectwie „wdarła się” Julita
Rędzia. Znakomite wyniki
w zagranicznych zawodach
w Monachium i Pilźnie zobligowały trenerów do powołania Julity do reprezentacji kraju na Mistrzostwa
Europy Juniorów w szwaj-

Drużyna polskich juniorek na ME w Szwajcarii (druga z prawej: J. Rędzia)

jestrowanych klubów w regionie, deklarujących pracę
szkoleniową z młodzieżą,
punkty do współzawodnictwa zdobyło zaledwie 35
klubów. Tak wysoka pozycja
klubu uczniowskiego była
zaskoczeniem dla fachowców i dziennikarzy sportowych regionu. Jednocześnie
trenerzy i nauczyciele spotkali się z wieloma słowami uznania m.in. w trakcie
regionalnej Gali Mistrzów
Sportu. W klasyﬁkacji ogólnopolskiej Jedlińsk zajął 483
miejsce wśród 2944 klubów. W zestawieniu klubów
ze środowiska wiejskiego
ULKS uplasował się na trzecim miejscu na Mazowszu,
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carskim Winterthur, które
odbyły się w ostatnim tygodniu lutego.
Wśród siedemdziesięciu
zawodniczek Rędzia zajęła
21 miejsce, będąc najlepszą
Polką w trzyosobowej ekipie. Wynikiem 392 pkt. na
400 możliwych wyrównała
swój rekord życiowy. W ślady utytułowanej koleżanki
chcą pójść młodsze zawodniczki. W Warszawskim
Turnieju Noworocznym,
swoich sił z juniorkami
młodszymi próbowały, z dobrym skutkiem, młodziczki
Dominika Milik i Żaneta
Markowska, które zajęły odpowiednio trzecią i czwartą
lokatę. Sekcja strzelecka

Turniej WOŚP we Wsoli miał rekordową obsadę

pracowicie spędziła ferie zimowe koncentrując się nad
przygotowaniem kondycyjnym. Szczególnym powodzeniem cieszyły się zajęcia
na siłowni. Nowością dla
strzelców był tzw. spining
- trening na rowerze stacjonarnym przy dynamicznej
muzyce. Zaplanowano też
czas na regenerację i odpoczynek w saunie.
Brawa dla wychowanek
Życiowy sukces odniosła Wioletta Jakubiak. Wychowanka ULKS Jedlińsk,
reprezentująca od stycznia
2008 r. barwy WLKS Siedlce, w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych
sięgnęła po
brązowy medal w biegu na
dystansie 1000m. Wioletta
trenuje pod okiem znanego szkoleniowca Janusza
Maciejewskiego, odkrywcy
wielu talentów biegowych,
między innymi dwukrotnej
halowej mistrzyni Europy Lidii Chojeckiej.
Życzymy kolejnego medalu w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie
Młodzieży
w biegach przełajowych.
Pod koniec marca w ﬁnałach w Słupsku Wioletta
pobiegnie na dystansie 3000
m.
W Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów
w wielobojach wystąpiła
kolejna wychowanka Jedlińska - Marlena Maj, która aktualnie startuje jako zawodniczka MKS Kusy Warszawa oraz Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Warszawie.
Siódme miejsce z wynikiem
w granicach rekordu życiowego to obiecujący progno-

riusz. Prognozy sprawdziły
się już w następnym starciu
z ostanim zespołem ESKA
Warszawa. Wsola przegrała
i to aż 4:10. Aktualnie tenisiści Wsoli nadal zajmują
dziesiątą lokatę i w przypadku zwycięstw w kolejnych meczach zakończą ligę
na dziewiątym miejscu.
W Jedlińsku odbyły się
regionalne eliminacje do
53 Turnieju o Puchar Red.
Strzałkowskiego.
Mimo
licznego udziału naszych
reprezentantów, do ﬁnału
wojewódzkiego zakwaliﬁ-

MIMS w unihokeju. Dokonały tego dziewczęta z PSP
w Starych Zawadach. Zajęły
pierwsze miejsce pokonując
ekipy z Suskowoli 4:1 i Przytyka 6:0. Pozostałe nasze zespoły musiały zadowolić się
drugą lokatą. Niestety, po
zmianie regulaminu w bieżącym roku, drugie miejsce
nie było premiowane awansem do rozgrywek międzypowiatowych. Chłopcy
ze Starych Zawad mimo
zwycięstwa z Przytykiem
2:0 ulegli ekipie z Czarnej
3:5. Drużyny z gimnazjum

grupowej rozgromiły PSP 2
Radom 9:0 i zremisowały
z Szydłowcem 1:1. Półﬁnał
z PSP Stromiec był popisem
ich skuteczności strzeleckiej. Rezultat 10:0 to chyba
rekordowy wynik w tej fazie rozgrywek w ciągu minionych kilku lat. W ﬁnale
z PSP 9 Radom dziewczyny walczyły do ostatniego
gwizdka sędziego. Po zaciętym spotkaniu 3:2 dla Starych Zawad! Sukces zapewniły Anna Rędzia, Malwina
Hełmińska, Iwona Bieniek,
Anita Bednarek, Anna Gniadek, Magdalena Kowalczyk
oraz świetnie spisująca się
w bramce Aleksandra Rędzia. Iwona Śmiechowska
tak podsumowała występ
podopiecznych - kontynuujemy pomyślną passę, cała
drużyna zagrała wspaniale.
To przykre, że nie popisali się sędziowie radomscy,
którzy w opinii wielu obserwatorów wyraźnie sprzyjali
naszym rywalkom. Dlatego
też, takie zwycięstwo ma
szczególny smak - nie kryła
radości opiekunka zespołu.

Eliminacje międzypowiatowe X MIMS - mecz PSP Stare Zawady - PSP nr 9 Radom

Zapraszamy na przełaje
Znane są terminy wojewódzkich ﬁnałów X Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Gospodarzem
sztafetowych biegów przełajowych będzie Jedlińsk.
Warto zatem wybrać się 30
kwietnia o godz .11:00 na
błonia i obejrzeć niezwykle widowiskowe zawody.

styk przed letnim sezonem.
Przy zielonych stołach
Po raz pierwszy w akcję
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączyli
się tenisiści stołowi. W całej
Polsce zorganizowano ponad 100 turniejów pingpongowych, w ramach których
prowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz inicjatywy Jerzego Owsiaka. Jeden
z nich zorganizowali działacze ze Wsoli pod patronatem wójta gminy. W zawodach wzięło udział ponad
200 graczy w kilku kategoriach wiekowych. Brawa za
organizację zebrali główni
pomysłodawcy – Marzena
i Jan Duplowie – nauczyciele wychowania ﬁzycznego
ZSO we Wsoli.
Pomyślnie dla pingpongistów ULKS Wsola przebiega
runda rewanżowa w grupie
B IV ligi. Przypomnijmy,
że zespół na półmetku rozgrywek zajmował 10 lokatę
i znalazł się w gronie drużyn
walczących o ligowy byt.
Zwyżka formy, którą drużyna zasygnalizowała już pod
koniec pierwszej rundy potwierdziła się. W rewanżach
Wsola pokonała 10:8 lidera
grupy spadkowej Naprzód
Skórzec oraz zremisowała
9:9 z Salosem Sokołów Podlaski. – Sądzę, że występując
do końca rozgrywek w tym
składzie, nie przegramy
żadnego spotkania - zakładał lider zespołu Mariusz
Król. – Spadek nam nie
grozi, więc jest możliwe,
że trener zechce sprawdzić
młodszych graczy i może
pozwolić sobie nawet na
porażkę – przewidywał Ma-

kowało się ich tylko troje:
Łukasz Krawczyk z PSP
w Jedlińsku, który wygrał
w kategorii żaków, Marta
Marszałkiewicz z Jedlińska
tryumfowała wśród gimnazjalistek oraz Artur Durak z PSP we Wsoli – drugi
w rywalizacji młodzików.
W ﬁnale w Warszawie niezły występ zaliczyła Marta, która uplasowała się na
siódmej pozycji. Łukasz wygrał jedną grę i zajął miejsca
9-12, Artur po dwóch porażkach został sklasyﬁkowani na miejscach 13-16.
W marcu zostaną przeprowadzone eliminacje powiatowe i międzypowiatowe
do X Mazowieckich Igrzysk
Szkolnych w tenisie stołowym. Do walki o awans na
czerwcowe ﬁnały powinny
się włączyć nasze ekipy. Liczymy głównie na zespoły chłopców z PSP i PG ze
Wsoli oraz żeńskie drużyny
z PSP i PG z Jedlińska.
Stare Zawady z tarczą
Tylko jednej drużynie
udało się przebrnąć przez
eliminacje powiatowe X

w Jedlińsku musiały uznać
wyższość
przeciwników
z Suskowoli, przegrywając
w kategorii dziewcząt 1:2
a wśród chłopców 1:4. Na
osłodę pozostały zwycięstwa z Przytykiem. W eliminacjach międzypowiatowych dziewczęta ze Starych
Zawad nie zawiodły. W fazie

Emocji nie zabraknie, bowiem zobaczymy 4 biegi,
a w gronie startujących będzie aż 5 sztafet szkół z naszej gminy. I wszystkie będą
walczyć o podium! Dwa tygodnie wcześniej odbędzie
się w 12 biegach rywalizacja
indywidualna będąca ostatnią kwaliﬁkacją do ﬁnałów
wojewódzkich.
Przed pierwszym
gwizdkiem
Kibice piłki nożnej z niecierpliwością czekają na powrót piłkarzy na boiska.
Na razie mogą pasjonować
się meczami towarzyskimi
bądź przyglądać się zajęciom treningowym. Wyniki spotkań sparingowych
Berty napawaja optymizmem, chociaż przeciwnicy
nie byli z „wyższej półki”.
Piłkarze z Jedlińska wygrali 2:0 z Centrum Radom,
pokonali 2:1 Radomiaka II
(drużyna z rocznika 1991)
i zremisowali bezbramkowo
z Jodłą Jedlnia. Natomiast
Strażak rozegrał mecze
z zespołami „okręgówki”
przegrywając 2:4 z Oskarem
Przysucha, 1:5 z Polonią Iłża i remisując 1:1 z Plonem
Garbatka. Pierwsze mecze
ligowe w roli gospodarzy
Berta i Strażak zagrają 21-22 marca. „Rozkład jazdy”
naszych drużyn prezentujemy poniżej.
Krystian Kilar

Nr kolejki

Data

Berta Jedlińsk

Strażak Wielogóra

16

15-16.03

GKS Chynów (w)*

KS Chomentów (w)*

17

21-22.03

KS Janików (G)

KS Ruda Wielka (G)

18

29-30.03

KS Błotnica (G)

KS Zamłynie (w)

19

12-13.04

Zawisza Sienno (w)

Orzeł Wierzbica (G)

20

19-20.04

Kraska Jasieniec (G)

Gracja Tczów (w)

21

26-27.04

Akcja Jastrzębia (w)

Wisła Chotcza (G)

22

30.04-01.05

Windoor Beta R-m (G)

Jaguar Wolanów (w)

23

03-04.05

Viki Radom (w)

KS Jastrząb (w)

24

10-11.05

Rolmel Policzna (G)

KS Szydłowianka II (G)

25

17-18.05

Radomiak II R-m (w)

Zorza Kowala (w)

26

24-25.05

KS Sieciechów (G)

Centrum Radom (G)

27

31.05-01.06

KS Zajezierze (w)

KS Potworów (w)

28

07-08.06

KS Promna (G)

Orzeł Gielniów (G)

29

14-15.06

KS Stanisławice (w)

Chojniak Wieniawa (w)

30

22.06 godz.15:00

Jodła Jedlnia (G)

Ruszkovia Piotrkowice (G)t

Źródło - OZPN Radom (dokładne daty i godziny spotkań do ustalenia przez kluby)
*G- gospodarz; w- wyjazd
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KUSAKI 2008

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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