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Słowo Wójta
Drodzy Państwo.
Za nami pierwsza połowa
roku i szereg inwestycji, które udało się już zrealizować.
Przybyło nam kilka nowych odcinków dróg a mianowicie: ul. Relaksowa w
Wielogórze, ul. Leśna w Jedlińsku, drogi w Woli Gutowskiej i Jeziornie, a także drogi
łączące Narty z Jedlanką i Kamińsk z Klwatami, powstał
także kolejny most w Lisowie.
Trwają ostatnie prace wykończeniowe przy nowobudowanym Ośrodku Zdrowia w Bierwcach i termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance. Budowane jest także wielofunkcyjne boisko ze sztuczną
nawierzchnią we Wsoli.
W najbliższym czasie rozpocznie się budowa kolejnych
odcinków dróg w Wielogórze, Klwatach, Jankach, Jedlińsku, Nowej Woli i Ludwikowie. W lipcu przystąpimy do
modernizacji hydroforni w Jedlińsku.
Kończymy również przygotowanie od strony formalno-prawnej pozostałych inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym.
Niestety, prawdopodobnie w tym roku podobnie zresztą jak w roku ubiegłym, nie zostaną uruchomione unijne
programy pozwalające sﬁnansować niektóre, zaplanowane przez nas prace. Są to dość kosztowne przedsięwzięcia,
możliwe do realizacji tylko z udziałem środków unijnych,
dlatego też być może zmuszeni będziemy przełożyć ich realizację na kolejny rok.
Przed nami lato, okres wakacji i urlopów. Mieszkańcom
naszej gminy i przybyłym Gościom życzę miłego wypoczynku a rolnikom i wszystkim pracującym spokojnej
i wydajnej pracy.
Wojciech Walczak

 MIESZKAJMY PIĘKNIEJ 
Zapraszamy mieszkańców z terenu gminy do udziału w II edycji Konkursu ,,MIESZKAJMY PIĘKNIEJ” na:
najładniejszy ogród, posesje, sołectwo. Celem konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego
wyglądu gminy, oraz zapewnienie bardziej atrakcyjnych
warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkańcom.
Konkurs, poprzez współzawodnictwo, ma także na celu kształtowanie postawy współodpowiedzialności za
estetykę i wizerunek gminy. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas III Turnieju Sołectw. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej urzędu gminy: www.jedlinsk.pl oraz
u sołtysów. Pisemne zgłoszenia do konkursu przyjmuje
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
ul. Krótka 1 do dnia 16.08.2008r. Czekają atrakcyjne nagrody. Podziału nagród dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Jeżeli jesteś posiadaczem
ładnego ogródka lub posesji, zgłoś swój udział.
Zapraszamy.
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Prezentujemy sylwetkę
członka rady programowej naszej gazety.
Aleksander
Olszewski
urodzony 27.02.1944 r.
w Radomiu. Studia w
PWSSP w Łodzi. Dyplom
z malarstwa u doc. Lecha
Kunki. Profesor zwyczajny
w Politechnice Radomskiej. Uprawia malarstwo,
media cyfrowe. Jest inicjatorem kształcenia plastycznego na Politechnice
Radomskiej .Kierownik Katedry Mediów Cyfrowych
i Fotograﬁi. Dziekan Wydziału Sztuki. Członek ZPAP
w Radomiu do 2003r. Uczestnik Stowarzyszenia Ruchu
Artystycznego „Świat” w Warszawie. Współorganizator
grupy twórczej M-5 w Radomiu. Inicjator powstania
Akademickiej Galerii Sztuki „Rogatka” na Politechnice
Radomskiej. Dwukrotnie był komisarzem Ogólnopolskiej Wystawy 35 i 40 Salonu Zimowego w Radomiu.
Redaktor „Arterii” rocznika Katedry Sztuki.
Udział w 23 indywidualnych i 200 wystawach zbiorowych okręgowych, ogólnopolskich i międzynarodowych (Berlin Zach, , Czechosłowacja, Chile, Francja,
Łotwa, Litwa , Słowacja Niemcy, Węgry, USA, Anglia),
m. in.. 1983 – wystawa pokonkursowa Berlin Zach,
1985 - VII Bienal Internacional de Arte, Valparaiso,
Chile ,1992 – „Ensemble dans la vie et dans l’ art”,
Francja Paryż, 1995 - Międzynarodowa Wystawa Graﬁki Komputerowej, Rzeszów, Wystawa Graﬁki Komputerowej-Galeria 265 ASP Łódź. Exposition Internationale D‘Art. Contemporain Et Vente Aux Encheres
– Paryż. 1999 –Sztuka Dwóch Czasów Ogólnopolska
Wystawa Malarstwa Muzeum Narodowe Gdańsk,
2000,2003 – VI,VII, Międzynarodowe Triennale Sztuki
– Majdanek-Lublin. I,II,IV Międzynarodowe Biennale
Miniatury Częstochowa, 2001 – IV Biennale Małych
Form Malarskich Toruń, 2002-Ich Troje z Lublina i Jeden z Radomia, Wystawa w Muzeum miasta Kremnicy
– Słowacja, 2003 – Geometrische Konkret IV Mondriaanhuis Holandia 2003. Galeria Umelcov Spisa, Spisska
Nova Ves Wystawa Graﬁki Komputerowej, 2004- Galeria Kunen-Geometrische Konkret VII, 2005 – Konkrete Kunst Aus Europa Schloss Wiligrad Niemcy.
IV Międzynarodowego Triennale Graﬁk – Sankt Petersburg 2006,18 Międzynarodowe Triennale Graﬁki Kraków, 2008 Galeria Deutsch – Polnisches Haus
Kulturzentrum ,Potsdamer Strasie 63 Berlin. Wystawa
Eurograﬁk Bradford Galery Anglia
Prace w zbiorach: Muzeum Sztuki Radom, BWA
Słupsk, Urząd Miasta Sosnowiec, Biblioteka Miejska
Radom, Muzeum Historyczne Magdeburg Niemcy,
Urząd Miasta Wittingen Niemcy, Muzeum Lubaczów,
Galeria Sztuki w Spiskiej Nowej Wsi Słowacja Miasto
Gelnica Słowacja, Muzeum Narodowe Kielce, Muzeum Majdanek – Lublin, Galeria Kunen Niemcy, Galeria Sztuki Płock, Galeria Sztuki w Przemyślu, Galeria
BWA Sandomierz, Galeria MCSZW Elektrownia Radom, Muzeum Archidiecezji Kraków, Muzeum MTG
Kraków, Mondriaanhuis Museum Voor Constructive
en Concrete Kunst Holandia

„ Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez
to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli
się z innymi”

Caritas w Jedlińsku

Z

inicjatywy
księdza
prałata dr Henryka Ćwieka oraz z potrzeby
serca i chęci niesienia jak
najszerszej pomocy paraﬁanom, w kwietniu 2005roku
zawiązana została komórka
zespołu „CARITAS” przy
paraﬁi pod wezwaniem
Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku.
Na apel księdza prałata
odpowiedział p. Marek Malinowski oraz dyrekcje Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku i Publicznych Szkół
Podstawowych w Jedlińsku,
Jedlance i Zawadach Starych.
Przez kolejne trzy lata
zespół spotykał się w gościnnych pomieszczeniach
plebanii, przyjmując do
swego kręgu kolejne osoby mające w sobie zapał
niesienia pomocy innym.
Dzięki ogromnemu sercu
państwa Bożeny i Marka
Malinowskich, grupa dzieci z naszej paraﬁi w liczbie
93 uczestniczyła w wakacyjnych wyjazdach wypoczynkowo – oazowych: dwa
razy w Czarnieckiej Górze
koło Stąporkowa, Sobieszewie nad morzem i Białce Tatrzańskiej. Głównym
organizatorem wyjazdów
był p. Dariusz Cielniak
– dyrektor PSP w Jedlińsku
– przy wsparciu 3 kleryków
Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Tegoroczny wakacyjny wyjazd
zaplanowany jest na począ-

Jan Paweł II

tek lipca. Tym razem
30 uczniów klas VI
ze szkół podstawowych z
Jedlanki, Jedlińska, Zawad
Starych oraz I klasy gimnazjum w Jedlińsku będzie
wędrować górskimi szlakami, podziwiając jakże urokliwe widoki polskich Tatr.
Miniony czas to również pomoc materialna i
duchowe wsparcie kapłańskie dla 152 rodzin z paraﬁi przed świętami Bożego
Narodzenia. Wszystko to
dzięki oﬁarności sponsorów – przedstawicieli ﬁrm,
właścicieli sklepów spożywczych działających na
terenie paraﬁi oraz zbiórce
oﬁar i sprzedaży świec wigilijnych. Posługa jedlińskiej CARITAS to również
spotkania modlitewne i duchowe wsparcie.
Tegorocznej wiosny, dzięki przychylności władz samorządowych, paraﬁalny
zespół CARITAS, pozyskał
lokal do swej działalności.
Z udziałem prywatnych
środków ﬁnansowych Pana
Marka Malinowskiego odremontowane i odnowione
zostały pomieszczenia po
byłej aptece w Jedlińsku.
Mając stałe lokum, paraﬁalna CARITAS otwiera
swe podwoje dla potrzebujących.
W każdy wtorek i czwartek od godz. 16:00 do 18:00
pełnione będą dyżury.
Przyjmowane będą także
sygnały, prośby, zgłaszane
problemy; czekamy również

na nowych członków zespołu, chętnych, by podzielić
się z potrzebującymi dobrami materialnymi, a może
oﬁarować im słowa otuchy
lub choćby swój czas.
Dnia 26 maja 2008 roku
zostało oddane i poświęcone przez księdza prałata,
dr Henryka Ćwieka, nowe
pomieszczenie CARITAS.
W uroczystości wziął udział
również pan Wojciech Walczak – wójt gminy Jedlińsk
oraz Dyrektor Diecezjalnego Zespołu „CARITAS” w
Radomiu - ksiądz Radosław
Walerowicz, który dokonując pamiątkowego wpisu do
kroniki, zacytował słowa Jana Pawła II: Potrzeba nowej
wyobraźni miłosierdzia.....
Program działalności jedlińskiej CARITAS został
nakreślony przez księdza
prałata – opiekuna duchowego i pana Marka Malinowskiego – prezesa zespołu. Główne zadania to:
I. Pomoc skierowana w
stronę dzieci i młodzieży
- wyjazdy wypoczynkowooazowe: letnie i zimowe,

ﬁnansowanie stypendiów
dla zdolnej młodzieży,
- pomoc ﬁnansowa przy zakupie podręczników
II. Pomoc materialna ludziom będącym w potrzebie
- żywnościowa - we współpracy z Bankiem Żywności
w Radomiu ,pozyskiwanie
odzieży, obuwia, lekarstw
III. Wsparcie dla chwilowo
„zagubionych” - poradnictwo rodzinne, porady psychologów pomoc prawna,
skierowania na rekolekcje
Oto główne kierunki
działania - mamy nadzieję, że ich realizacja pomoże wielu, a obecnie liczący
24 osoby paraﬁalny zespół
CARITAS poszerzy swoje
kręgi – wszak:
Nie każdy może być wielkim i sławnym, ale każdy
może i powinien być dobrym.
Bożena Cieślak

Wójt Gminy Jedlińsk
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej

ZAPRASZAJĄ
na

III TURNIEJ SOŁECTW

14 września 2008r., godz. 14:00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedlińsku
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Bierwce

W

Publicznej Szkole Podstawowej w
Bierwcach dnia 05 maja
2008 roku miał miejsce uroczysty apel upamiętniający
ważne dla każdego Polaka
święta patriotyczne: Dzień
Uchwalenia Konstytucji 3
Maja i Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.
Tydzień wcześniej ogłoszony został w naszej szkole
konkurs pt: „Wielcy polscy
patrioci”. Uczniowie wszystkich klas wykonali portrety
największych ich zdaniem
polskich patriotów. Prace mogliśmy podziwiać 06
maja na sali gimnastycznej,
gdzie zorganizowana została wystawa. Najpiękniejsze
z nich zostały nagrodzone.
Dla uczniów naszej szkoły
największym polskim patriotą okazał się Jan Paweł
II. Były również portrety
gen. H. Dąbrowskiego, M.
Kopernika, A. Mickiewicza
i J. Słowackiego.
Dnia 22 kwietnia odbył
się apel z okazji Dnia Ziemi. Uczniowie swoim występem przypomnieli, że

Stare Zawady

29

maja w Skaryszewie
odbył się ﬁnał X
konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Czuję się bezpiecznie”, zorganizowany przez
Komendę Miejską Policji
oraz Starostwo Powiatowe
w Radomiu. Uczniowie rozwiązywali test z udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, następnie rywalizowali na rowerowym
torze przeszkód. Nasza

fot.1
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Z życia szkół

należy szanować i dbać o
przyrodę, gdyż życie ludzkie bez niej nie byłoby tak
barwne i kolorowe a wręcz
niemożliwe.
16 maja cała społeczność
PSP w Bierwcach uczestniczyła w uroczystości nadania ZSP w Wierzchowinach
imienia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Delegacja z
naszej szkoły wręczyła na
ręce Dyrekcji pamiątkowy
upominek.
Na tę szczególną okazję
pani katechetka zapoznała
uczniów z postacią Prymasa Tysiąclecia. Został także
zorganizowany uroczysty
apel poświęcony osobie
kardynała.
Dnia 16 kwietnia odbył
się w naszej szkole ogólnopolski egzamin trzecioklasistów. Był to dla naszych
dzieci ważny dzień, gdyż
pisali oni pierwszy tak poważny sprawdzian szkolny
w swoim życiu. Wszyscy
spisali się bardzo dzielnie.
Nasi uczniowie mają również wiele sukcesów nas
swoim koncie. Jednym z
nich jest zajęcie I miejsca w
Gminnym Konkursie Matedrużyna w składzie: Dawid
Górka, Malwina Hełmińska, Monika Broda przygotowana przez panią Iwonę
Śmiechowską zajęła ponownie I miejsce pokonując 46
szkół. Uczniowie otrzymali
nagrody rzeczowe w postaci
aparatów cyfrowych, plecaków i słodyczy. Dodatkowo
szkoła otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości
1 tys. zł.
Od lutego 2008 r. uczniowie naszej szkoły mogą ko-

matycznym o treściach ekologicznych przez uczennicę
kl. VI Wiolettę Konopkę.
Została ona również ﬁnalistką Międzypowiatowego
Konkursu Matematycznego
„Z Matematyką do Europy”.
Do ﬁnału konkursu wiedzy prewencyjnej pt: „Czuję się bezpiecznie” dostali
się także T. Broda kl. VI, E.
Żarłok kl. VI, Ł. Chojnacki
kl. IV. Finał odbędzie się w
PSP w Skaryszewie. Trzymamy mocno kciuki za naszych chłopców!

W szkolnym konkursie
komunikacyjnym „Pieszo
i rowerem do szkoły” największą ilość punktów zdobyli uczniowie kl. VI – M.
Nogalski i T. Broda.
27 maja w naszej szkole
odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki,
uczniowie zaprosili swoje
kochane mamy. W czasie
recytacji wierszy i śpiewania piosenek uroniła się nie
jedna łza.

rzystać ze sprzętu komputerowego zainstalowanego
w bibliotece szkolnej. Stało
się to możliwe dzięki staraniom pani dyrektor Marii
Jemiołek i realizacji projektu Ministerstwa Edukacji
Narodowej „Internetowe
Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach
Szkolnych i Pedagogicznych” współﬁnansowanego
przez Europejski Fundusz
Społeczny. Biblioteka została
wyposażona w cztery komputery z profesjonalnym,
edukacyjnym oprogramowaniem oraz w urządzenie
wielofunkcyjne. Zagospodarowaniem sprzętu i urządzeniem pracowni multimedialnej zajął się opiekun
biblioteki pani Iwona Śmiechowska. Uczniowie mogą
korzystać z komputerów
znajdujących się w centrum
wyszukując informacje na
określony temat, korzystając z zasobów Internetu, a
także edukacyjnych pro-

gramów multimedialnych
znajdujących się w bibliotece. Zdobywanie wiedzy tą
drogą jest ciekawe, szybkie i
efektywne. Uczniowie muszą jednak pamiętać, iż Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy
celom edukacyjnym, czyli
poszerzaniu i pogłębianiu
wiedzy. (fot.1)
27 marca grupa dziewięciu uczniów naszej szkoły
przygotowana przez p. Joannę Łapczyńską i p. Barbarę
Deleska brała udział w Międzynarodowym Konkursie
„Kangur
Matematyczny
2008”. Trzy osoby zdobyły
wyróżnienia: Piotr Kowalczyk kl. III, Piotr Gniadek
kl. V, Dawid Górka kl. VI.
29 marca w Radomiu
odbyła się XXX Olimpiada pożarnicza pod hasłem
„Młodzież zapobiega pożarom”. Celem olimpiady jest
wzbogacenie wiedzy pożarniczej uczestników, a także
kształtowanie świadomości

Redakcja PSP Bierwce

istniejących zagrożeń pożarowych i aktywnej postawy zapobiegania pożarów.
Uczennice kl. VI przygotowywane przez p. Iwonę
Śmiechowską zajęły: Monika Zawadzka – III miejsce,
Aleksandra Rędzia – IV
miejsce. Dziewczęta otrzymały pamiątkowe dyplomy.
15 kwietnia uczennice
kl. VI Górnik Anita i Górnik Julita wzięły udział w
VI Konkursie Historyczno
– Regionalnym organizowanym przez MODN w
Radomiu na temat „Bohaterowie II wojny światowej:
pamiętamy”. Swoją wiedzę
zgłębiały pod okiem nauczycielki historii p. Małgorzaty Błach. Julita Górnik
zdobyła II miejsce, zaś Anita Górnik została ﬁnalistką
konkursu.
18 kwietnia, jak co roku,
uczniowie naszej szkoły
brali udział w eliminacjach
powiatowych XXXI Ogólnopolskiego Turnieju Ruchu Drogowego. W eliminacjach tych uczniowie kl.
VI: Dawid Górka i Malwina

Hełmińska oraz uczennica
kl. V Magdalena Kowalczyk
zajęli drużynowo II miejsce.
Indywidualnie Dawid Górka zajął I miejsce, a Malwina Hełmińska III miejsce.
Dzieci otrzymały nagrody
w postaci: toreb turystycznych, piłek, parasoli.
Ta sama drużyna 22
kwietnia brała udział w XII
Turnieju Bezpieczeństwa
Drogowego
„Bezpieczna
Droga”
organizowanego
przez WORD w Radomiu.
Drużyna zajęła III miejsce.
Dzieci otrzymały do wyboru wartościowe nagrody w
postaci odtwarzaczy MP-4,
telefonów komórkowych,
aparatów cyfrowych. Do
turnieju uczniów przygotowywała p. Iwona Śmiechowska. Dzięki systematycznemu uczestnictwu w wyżej
wymienionych konkursach
dzieci wzbogacają swoją
wiedzę i stają się świadomymi i bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego,
zaś umiejętności jazdy na
rowerze, pokonywania nim
przeszkód są coraz dosko-

nalsze.
Z okazji Światowego Dnia
Zdrowia 21 kwietnia uczennice naszej szkoły brały
udział w III Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, którego organizatorem
jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Warszawie, a honorowy
patronat objął Główny Inspektor Sanitarny. Celem
konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i ich
opiekunów tematyką zdrowia, zainspirowanie uczest-

ników do poszukiwań treści
prozdrowotnych i innych
form wyrazu. Uczennice kl.
V i VI koordynowane przez
p. Iwonę Śmiechowską wystąpiły z piosenką autorską
w Resursie. Dziewczęta zaprezentowały piosenkę z
własnym tekstem pt. ”Żeby
zdrowym być” do znanej
melodii „Zakazany owoc” i
zajęły IV miejsce. Na koniec
imprezy wszystkie dzieci
uczestniczyły w „zdrowym
poczęstunku”.(fot.2)
Anna Wójcicka

ZSP Wsola

gotowała katechetka Ewelina Kowalczyk.
11 kwietnia - W gimnazjum odbyły się zajęcia dotyczące historii najnowszej
dla młodzieży klas trzecich
prowadzone przez przedstawiciela IPN dr Adama
Duszyka, Prezesa Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Zajęcia zorganizowała nauczycielka historii mgr
Katarzyna Walczak. Ta niestandardowa lekcja pozwoliła młodzieży zapoznać się z
najnowszą historią. Uczniowie pracowali aktywnie na
materiałach szkoleniowych
IPN-u. Zróżnicowane zadania sprawdzały umiejętności interdyscyplinarne
młodzieży np. tworzenie
różnych form wypowiedzi
pisemnej, argumentowanie,
wskazywanie toku przyczynowo- skutkowego.
27 kwietnia – Cztery
trzecioklasistki z gimnazjum – Aleksandra Chojnacka, Ewelina Chaberska,
Anna Michalska, Anna
Kacperska zostały laureatkami konkursu o tematyce
żydowskiej „Na wspólnej
ziemi”
organizowanego
przez Fundację SHALOM i
MEN (fot.1). Nagrody zostały wręczone w Teatrze
Żydowskim w Warszawie.

Laureatki ze Wsoli napisały pracę pt. „Sztetle Ziemi
Radomskiej w trzech odsłonach”. Opisały w niej Przytyk, Przysuchę i Szydłowiec.
Poza obszernym, liczącym
dziesiątki stron, przewodnikiem i trzema folderami
nagrały ﬁlm dokumentalny
o pozostałych do dziś śladach żydowskich we wspomnianych miejscowościach.
Opiekunką dziewcząt była p. Anna Skrzynecka. W
montażu ﬁlmu pomagali p.
Teresa Rybska i p. Andrzej
Molenda - nauczyciele ZSP
we Wsoli.
5 maja - Obchodziliśmy
rocznicę Konstytucji 3 maja. Impreza była montażem treści historycznych

(ilustrowanych prezentacją
multimedialną) z muzyką
i fragmentem sztuki „Powrót posła” Juliana Ursyna Niemcewicza. Program
przygotowali uczniowie klas
II gimnazjum pod opieką
nauczycieli: Barbary Ciołczyk- Wlazło, Małgorzaty
Bernat, Jerzego Falińskiego,
Katarzyny Sadowskiej, Teresy Rybskiej. W rolę wstecznika i przeciwnika Wielkiej
Konstytucji wcielił się Maciej Oczkowski (Starosta),
zaś racje jej zwolenników
prezentowali
Katarzyna
Plewińska (Podkomorzyna) oraz Bartłomiej Uzar
(jej mąż, Podkomorzy). W
scence wystąpili również lokaj – Wojciech Żarłok oraz ▶

marca - Uczennica
VI klasy szkoły pod29
stawowej Karolina Wieczo-

rek uzyskała wyróżnienie w
Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Zapobiegamy
pożarom”. Jej praca konkursowa powstawała pod
opieką nauczycielki plastyki
– Ewy Woźniak- Krawczyk.
2 kwietnia - W gimnazjum został zaprezentowany
wzruszający program artystyczny poświęcony trzeciej
rocznicy śmierci Papieża
Jana Pawła II przygotowany
przez młodzież pod opieką
katechetki Jolanty Guzińskiej oraz nauczycielki informatyki Teresy Rybskiej.
Program miał charakter
wspomnieniowy, co podkreślał fragmenty homilii
papieskich oraz nagrania ze
spotkań z wiernymi. Zostały również wykonane pieśni
religijne, a reﬂeksyjny nastrój wywołała prezentacja
slajdów z życia Wielkiego
Polaka przygotowana przez
p. Teresę Rybską. Program
zaprezentowano w kościołach we Wsoli i Wielogórze 30 marca. Dla dzieci ze
szkoły podstawowej adekwatny w treści i formie
program artystyczny przy-

fot.2
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służąca Agatka – Klaudia
Sokalska. Informacje historyczne, ilustrowane płótnami Matejki oraz graﬁków i
mniej znanych malarzy epoki, przekazała – Katarzyna
Pękala, zaś Mateusz Lipiec
oraz Aleksandra Wędzonka
recytowali okolicznościowe
wiersze.
8 maja - Uczniowie naszego gimnazjum- Marta
Nowak (kl. I), Paulina Tocka (kl. II) oraz Kacper Sołtykiewicz (kl. III) odnieśli
sukces w Międzypowiatowym Konkursie Literackim
(Polscy Nobliści - Władysław Stanisław Reymont) w
Kozienicach. Przygotowywani byli przez nauczycielki języka polskiego- Annę
Skrzynecką oraz Małgorzatę Bernat w zakresie biograﬁi oraz treści wybranych
dzieł Noblisty i ich ekranizacji. Marta Nowak zdobyła
II miejsce za wyniki testu,
natomiast Paulina Tocka
III miejsce za stylizowaną
scenkę, w której brawurowo
wcieliła się w rolę Jagny, bohaterki „Chłopów”. Zespołowo zajęliśmy II miejsce,
co uznajemy za duży sukces, gdyż konkurowaliśmy
z ośmioma prezentującymi
wysokie umiejętności zespołami.
9 maja- Grupa uczniów
gimnazjum wraz z opiekunką Lidią Kutkiewicz brała
udział w I Rajdzie Pieszym
Śladami Witolda Gombrowicza na trasie Wsola –
Bartodzieje - Wsola organizowanym przez koło PTSM
w Jedlińsku. Zakończenie

rajdu odbyło się na terenie
naszej placówki. Braliśmy
udział w konkursie krajoznawczym, o ruchu rowerowym i wiedzy o życiu i
twórczości W. Gombrowicza. W ogólnej punktacji
zajęliśmy IV miejsce.
W siedzibie MODN w
Radomiu odbył się ﬁnał IV
Konkursu Ekologicznego
„Poznaj i szanuj prawa natury” organizowany pod
patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego
– P. Adama Struzika. Laureaci etapu szkolnego Paweł Seraﬁn (kl. IIc), Cezary
Karaś (kl. II c)oraz Paweł
Nowicki (kl. II c) zajęli III
miejsce w ﬁnale zespołowo,
zaś Paweł Seraﬁn indywidualnie, zajął II miejsce.
16 maja - Wycieczka
„Szlakiem Witolda Gombrowicza” była podsumowaniem projektu i nagrodzeniem tych, którzy wykazali
największe zainteresowanie
i zaangażowanie w pracę
koła humanistyczno-informacyjnego prowadzonego
przez p. A. Skrzynecką i
p. T. Rybską. Odwiedzono
niemal wszystkie miejsca
na ziemi radomskiej i świętokrzyskiej, które miały
związek z Patronem szkoły.
W czasie wycieczki aż dwie
ekipy zbierały materiał do
ﬁlmów o Witoldzie Gombrowiczu. Wiedza zdobyta podczas tej nietypowej
eskapady zostanie więc
utrwalona na taśmie video
i będą z niej mogły korzystać następne pokolenia
uczniów ZSP we Wsoli a

ZSP Wierzchowiny

16

maja 2008 r. w
Wierzchowinach
odbyła się uroczystość nadania Zespołowi Szkół Publicznych w Wierzchowinach
imienia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
W uroczystości wzięło
udział wielu znakomitych
gości: J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Zygmunt Zimowski, ks. prałat Henryk
Ćwiek, Rektor Seminarium
Duchownego w Radomiu
ks. kanonik Piotr Turzyński, ks. kan. dr Jacek Mizak,
ks. kan. Roman Adamczyk,
ks. kan. Bernard Kasprzycki, ks. Grzegorz Lipiec, ks.
Maciej Będziński oraz proboszcz paraﬁi N.S.N.M.P w
Bierwcach ks. kan. Włady-
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sław Kosiec. Władze
wojewódzkie reprezentowali: p. Jerzy

także mieszkańcy Radomia.
29 maja - Gościła w naszej szkole pisarka Grażyna
Bąkiewicz, autorka książek dla dzieci i młodzieży
(m.in. „Korniszonek”, „O,
melba”). Najpierw autorka
została owacyjnie przyjęta
przez najmłodsze dzieci i
odpowiadała na ich pytania. Zwycięzca konkursu
plastycznego na najciekawszą ilustrację do książki pt.
„Korniszonek”, Jakub Tkaczyk, z kl. III b otrzymał
wydanie tej właśnie książki. Druga część spotkania
miała bardziej kameralny
charakter. Grupa gimnazjalistów spotkała się z panią Bąkiewicz w bibliotece.
W konkursie na znajomość
książki „O, melba” nagrody otrzymali m.in. Żaneta
Śwircz z kl. IIIa i Bartłomiej
Uzar z kl. II c. Pisarka opowiadała młodzieży o początkach swojej twórczości,
o znajomości problemów
młodych z racji swojej wie-

loletniej pracy w szkole i o
planach na przyszłość.
30 maja – Na festiwalu
piosenki
anglojęzycznej
w Kozienicach uczennica
Aleksandra Chojnacka zajęła III miejsce za wykonanie piosenki Cher „Dove’la more” i zdobyła Puchar
Burmistrza Kozienic. Towarzyszyło jej trio taneczne w
składzie Joanna Piwońska,
Ewelina Magiera, Katarzyna Gielniowska (uczennice
klas III gimnazjum). Olę
doceniono za piękną wymowę w języku angielskim i
doskonały głos, a dziewczęta za taniec i stroje w stylu
hiszpańskim. Nad poprawnością językową czuwała
Anna Falińska (nauczycielka j. angielskiego), zaś nad
wykonaniem muzycznym
Jerzy Faliński (fot. 2).

Kacak kierownik Delegatury
w Radomiu Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

– reprezentujący Wojewodę
Mazowieckiego p. Jacka Kozłowskiego, p. Dariusz Chyc
– doradca Wicewojewody
Mazowieckiego reprezentujący Wicewojewodę Mazowieckiego p. Dariusza Piątka, p. Małgorzata Nawrot
starszy wizytator Delegatury w Radomiu Kuratorium
Oświaty w Warszawie. Pan
Bogumił Ferensztajn – Radny Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, Dyrektor
WFOŚiGW w Radomiu, p.
Andrzej Piotrowski reprezentujący Dyrektora Delegatury w Radomiu Urzędu
Marszałkowskiego w Warszawie p. Waldemara Kordzińskiego. Obecny był p.
Tadeusz Osiński - Starosta
Radomski, p. Edward Krok
- Przewodniczący Rady Powiatu, p. Marek Oleszczuk ▶

Redakcja Wsola

rzecznik prasowy Starostwa
Powiatowego. P. Teresa Bartosiewicz - Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS
w Radomiu. P. Jan Chryzostom Czachowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn. P. Tomasz Białczak
– reprezentujący dyrektora
PZU Inspektorat w Radomiu p. Adama Burdona. P.
insp. Andrzej Chaniecki
– Komendant Miejski Policji w Radomiu. P. Tadeusz
Tomasik – Burmistrz Miasta
i Gminy Przysucha. Radni
Gminy Jedlińsk kadencji
2006 - 2010. Dyrektorzy placówek oświatowych Gminy
Jedlińsk oraz byli dyrektorzy
szkoły w Wierzchowinach,
nauczyciele emeryci, rodzice, uczniowie i mieszkańcy.
Obecni byli również nauczyciele i uczniowie z PSP
w Bierwcach oraz Zespołu Edukacji Podstawowej i
Gimnazjalnej w Makowcu
noszącego imię Kardynała
Wyszyńskiego.
Gości powitał dyrektor
szkoły Michał Romanowski. Uroczystość rozpoczęła
Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem J.E.
ks. bpa Zygmunta Zimowskiego. W trakcie liturgii akt

nadania imienia szkole odczytał Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk Henryk
Krzak. Ważnym elementem
tej części uroczystości było
poświęcenie i przekazanie
sztandaru szkoły. Sztandar
ufundowali proboszcz paraﬁi w Bierwcach ks. kanonik
Władysław Kosiec oraz pan
Marian Romanowski. Po
prezentacji przez ks. proboszcza nastąpiło poświęcenie i przekazanie sztandaru
pocztowi sztandarowemu, a
następnie ślubowanie przedstawicieli uczniów szkoły. Liturgię uświetnił Chór Szkol-

ny „Kantylena” z Makowca,
prowadzony przez panią
Agnieszkę Szarpak.
W części artystycznej
po tytułem „Księga życia”
uczniowie zespołu przybliżyli zebranym sylwetkę Prymasa Tysiąclecia. W montażu słowno - muzycznym w
postać Kardynała wcielił się
Kamil Lao, absolwent szkoły. Wielu gości przyznało, że
program przygotowany był
na wysokim poziomie, a inscenizacja bardzo ich wzruszyła i pozwoliła zrozumieć,
jak wielkim Polakiem był
Prymas. Brawa i gratulacje

od ks. biskupa były nagrodą
dla młodych artystów.
Po części artystycznej nastąpiło symboliczne wbijanie
gwoździ w drzewce sztandaru. Przemówienia gości oraz
wręczanie upominków dla
szkoły były następną częścią
uroczystości. Po tym wszyscy zaproszeni przeszli do
budynku szkolnego, gdzie
została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa
ufundowana przez radnych
gminy Jedlińsk kadencji
2006 – 2010. Na tablicy
widnieje wizerunek patrona
szkoły oraz myśl prymasa:
„Z drobiazgów życiowych
wykonanych wielkim sercem
powstaje wielkość człowieka”. Miłym akcentem było
wydanie przez Pocztę Polską
stempla i okolicznościowej
kartki pocztowej, które były rozprowadzane w trakcie
uroczystości. Uczniowie zespołu rozdawali naklejki z
napisem przyjaciel szkoły.
Na zakończenie goście dokonali wpisów do księgi pamiątkowej i po zwiedzaniu
szkoły udali się na przygotowany obiad.
Małgorzata Zegarek
Michał Romanowski

Podziękowanie
Dyrekcja, Rada Rodziców i Samorząd Szkolny Zespołu Szkół Publicznych w Wierzchowinach
składają serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do
sprawnego zorganizowania i przygotowania uroczystości nadania
imienia Zespołowi Szkół Publicznych w Wierzchowinach.
Szczególny wkład wnieśli: Ks. kanonik Władysław Kosiec, Wojciech Walczak - Wójt Gminy Jedlińsk,
Włodzimierz Dłużewski - Sekretarz Gminy Jedlińsk, Radni Gminy Jedlińsk kadencji 2006-2010,
Osoby prywatne: Marian Romanowski, Gabriela Stanikowska, Ryszard Jonczyk, Czesław Tarnowski, Paweł Adamczyk, Krzysztof Czapla, Tadeusz Świniarski, Marek Jaworski, Teresa i Piotr Sułek,
Maria i Kazimierz Rafalak, Anna i Piotr Żarłok, Stanisław Romanowski.

PSP Jedlińsk

N

auka, sport, rekreacja
w
Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki
w Jedlińsku.
Nauczyciele i uczniowie
naszej szkoły mają świadomość, że wspólnym celem
jest edukacja, intensywna
codzienna praca oraz udział
w wielu konkursach przedmiotowych, artystycznych
i sportowych. Ostatnie
sukcesy naszych uczniów
w tej dziedzinie to: I miejsce w Międzypowiatowym

Konkursie
Historyczno
– Regionalnym: „Bohate-

rowie II wojny światowej.
Pamiętamy”- ucznia klasy

V –Wojciecha Szczęsnego, jego starszy brat zajął w
tym konkursie III miejsce.
Gratulujemy opiekunowi p.
Justynie Bujek ,która z zaangażowaniem troszczy się
o właściwe wychowanie patriotyczne naszych uczniów.
Kolejny sukces to I miejsce
Anity Szymczak z klasy VI
w Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym: „Z
matematyką do Europy”.
Finalistą w tym konkursie
został Patryk Barszcz. Pracą
obydwojga kieruje p. Anna
Stanik. Kolejnym sukcesem
tym razem w sferze pla- ▶
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styki jest I miejsce Klaudii
Krzemińskiej w międzypowiatowym etapie konkursu:
„Od 50 lat dar krwi przywraca radość i życie” /opieka p.B.Cieślak/ Niebawem
tzn. 6 czerwca br, w naszej
szkole będzie miało miejsce
podsumowanie kolejnej bo
już VIII edycji konkursów:
matematycznego, wiedzy o
gminie, plastycznego. Intelektualnym i artystycznym
zmaganiom uczniów reprezentujących prawie wszystkie szkoły towarzyszy jakże
wymowne hasło: „Chrońmy
by przetrwać- chrońmy by
żyć‘’. Wiosna w naszej szkole, jak co roku obﬁtuje w
wiele imprez sportowych.
Nasi uczniowie brali udział
w zawodach rozgrywanych
w ramach X Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Na Błoniach w Jedlińsku rozegrany został ﬁnał Mazowsza w sztafetowych biegach
przełajowych. Dziewczęta
PSP Jedlińsk po zaciętej rywalizacji zajęły IV miejsce.
Skład drużyny: Iga Makulska, Natalia Kowalczyk,
Karolina Jurczak, Patrycja
Plewińska, Anita Szymczak,
Patrycja Kucharczyk, Joanna
Rajkowska, Iga Bińkowska,

Lucyna Jabłońska, Agata
Nowakowska. Po zwycięstwach w eliminacjach powiatowych w czwórboju
lekkoatletycznym, 20 maja
drużyny dziewcząt i chłopców wystartowały w międzypowiatowych zawodach
w Kozienicach. Dziewczęta
zajęły I miejsce i awansowały do ﬁnału Mazowsza, który odbędzie się w Siedlcach.
Chłopcy uplasowali się na
VI miejscu. Skład drużyny
dziewcząt: Patrycja Kucharczyk, Natalia Kowalczyk,
Anita Szymczak, Karolina
Jurczak, Olga Romanowska,

Z życia jedlińskiego gimnazjum

Z

bliża się zakończenie
roku szkolnego, zwykle jest to czas podsumowań.
W ciągu całego roku nasi gimnazjaliści dostarczyli
nam wielu powodów do
dumy. Nie jesteśmy w stanie w tak krótkim artykule
umieścić wszystkich nagrodzonych osób, ale wszystkim uczniom gratulujemy
i dziękujemy za ciężką pracę
jaką włożyli w swój rozwój.
Na łamach gazety wspominaliśmy o sukcesie naszego
ucznia Michała Włodarczyka w konkursie matematycznym, czekaliśmy tylko
na wynik z Warszawy. Pragniemy donieść, iż Michał
został ﬁnalistą tegorocznego Konkursu Matematycznego organizowanego przez
Mazowieckiego Kuratora
Oświaty w Warszawie- jest
to czwarty uczeń naszego
gimnazjum, który zdobył
tytuł ﬁnalisty. Inne sukcesy
matematyczne to zdobycie
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wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,Kangur Matematyczny” dla Rafała Włodarczyka ucznia klasy I, Anity
Dobrzenieckiej uczennicy
klasy III i Dominika Palucha
ucznia klasy III. Nauczyciele naszego gimnazjum
stawiają na wszechstronny rozwój ucznia, dzięki
temu możemy pochwalić
się sukcesami w różnych
dziedzinach.
Uczniowie
klasy III Eliza Wójcik i Michał Włodarczyk zdobyli
II miejsce w III Międzypowiatowym Konkursie Chemicznym ,,Węgiel- najczarniejszy pierwiastek świata”
. Uczennica klasy III Anna
Piszak zdobyła wysokie III
miejsce w II Międzypowiatowym Konkursie Językowym w kategorii język niemiecki. Uczennicy Żanecie
Markowskiej gratulujemy
cennej nagrody w postaci rocznego kursu języka
angielskiego organizowa-

Patrycja Plewińska. Wszystkie sportowe sukcesy to
ogromny wysiłek uczniów
ale również zaangażowanie
państwa Aliny i Dariusza
Cielniaków i p. Sławomira
Słomki. 9 maja 2008r odbył
się inauguracyjny pierwszy
rajd pieszo-rowerowy: „Śladami W. Gombrowicza” na
trasie Bartodzieje - Wsola.
Imprezę zorganizowała Anna Walczyk pedagog Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jedlińsku. Rajd sponsorowany był przez Urząd
Marszałkowski, Starostwo
Powiatowe i Zarząd PTSM

w Radomiu. Wzięło w nim
udział siedem szkół i placówek oświatowych tj. ok. 160
osób. Przewodnikiem trasy
był p. Grzegorz Rokiciński z
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Radomiu,
którego opowieści i ciekawostki z życia lasu sprawiły,
że rajd stał się bogatszy o
wiedzę ekologiczną. Etapem
końcowym wędrówki była
wizyta w Muzeum Gombrowicza i Zespole Szkół Publicznych we Wsoli. Uczestnicy rajdu nie tylko cieszyli
się wspólnym wędrowaniem,
ale również zgłębiali wiedzę
o Witoldzie Gombrowiczu.
Reprezentacja naszej szkoły
zajęła III miejsce. Nagrodą
był puchar i 10 kasków rowerowych ufundowanych
przez Starostwo Powiatowe
w Radomiu. Organizator
rajdu wraz z opiekunami
p. K. Kapusta, p. A. Dabińską
i p. U. Garbarczyk dziękuje
Dyrekcji ZSP we Wsoli p. E.
Krokowi za okazaną pomoc.
Wspólne grilowanie i turystyczne piosenki to atrakcyjny ﬁnał tej edukacyjno
–rekreacyjnej imprezy.
A.Cielniak,
B. Cieślak,
A. Walczyk

nego przez Profesjonalną
Szkołę Języka Angielskiego OXFORD LEARNING
CENTER za zdobycie
I miejsca w II Międzygimnazjalnym Recytatorskim
Festiwalu Poezji Angielskiej,
który odbył się w Radomiu.
Ewelina Walczak uczennica klasy III zdobyła wyróżnienie w XXXI Konkursie
Recytatorskim Warszawska
Syrenka. Uczennica klasy III Iwona Kurek zajęła
III miejsca w Konkursie
Literackim ,,Czy książki
Astrid Lindgren pomagają
poradzić sobie z problemami młodego człowieka,
a Anicie Dobrzenieckiej
uczennicy klasy III gratulujemy zdobycia wyróżnienia
w tym konkursie. W Międzypowiatowym Konkursie
Literackim ,,Polscy Nobliści- Władysław Stanisław
Reymont” w ﬁnale wyróżnienie otrzymały uczennice: Ewelina Deleska klasa II,
Karolina Babut klasa II, Katarzyna Grabowska klasa II.
W gimnazjum działa Koło

teatralne i uczniowie w tym
roku reprezentowali nas
w kategorii przedstawienie
teatralne na II Radomskiej
Triadzie Artystycznej. Jury,
któremu przewodniczył aktor Marcin Chochlew przyznało III miejsce Publicznemu Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego
z Jedlińska. W dziedzinach
artystycznych
podziękowania należą się uczniowi
klasy II Pawłowi Gniadkowi za wyróżnienie w XXIII
Konkursie „Wygraj Sukces”,
a Aleksandrze Piwowarczyk
za zdobycie wyróżnienia
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Zapobieganie pożarom”- eliminacje
powiatowe. Grupa gimnazjalistów w składzie Hubert
Jasek klasa II, Sebastian
Romanowski klasa II, Mateusz Rus klasa III, Robert
Sumiński klasa III zostali
laureatami I etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie
DialNet Masters. Dziękujemy bardzo panu Włodzi- ▶

mierzowi Dłużewskiemu
sekretarzowi gminy Jedlińsk, za pracę jaką wkłada
w rozwój umiejętności gry
w szachy naszych uczniów,
co tydzień spotyka się z miłośnikami tej gry i wspólnie
rozgrywają partie szachowe.
W tym kierunku mamy też
duże osiągnięcia: III miejsce
w IV Mistrzostwach Juniorów Powiatu Radomskiego w Szachach, III miejsce
w eliminacjach regionalnych
50 Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o ,,Złotą
Wieżę”. O najważniejszych
sukcesach sportowych piszemy w kolumnie sportowej, jednakże nadmieniamy w tym miejscu, iż nasi
uczniowie zdobyli I miejsce
w eliminacjach wojewódzkich XXXI Ogólnopolskim
Turnieju Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego zdobywając cenne nagrody- skuter dla szkoły i rowery dla
uczniów. Jeszcze raz gratulujemy uczniom sukcesów,
a nauczycielom dziękujemy
za pracę, jaką wkładają codziennie w rozwój młodzieży.

Ludwików
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uż niewiele dni dzieli
nas od tegorocznych
wakacji. Zbliżający się koniec roku szkolnego to
czas podsumowania pracy
uczniów i nauczycieli.
W ciągu minionego roku
szkolnego uczniowie naszej
szkoły brali udział w wielu konkursach przedmiotowych. W Powiatowym
Konkursie Przyrodniczym
„Wspaniałości Przyrodnicze
Europy” szkołę reprezentowali: Aleksandra Włodarczyk i Piotr Kilianek z klasy
VI oraz Paulina Chudzik z
klasy V. W organizowanym
przez MODN konkursie historycznym, który w bieżącym roku odbywał się pod
hasłem „Katyń. Pamiętamy” również uczestniczyli
wyżej wymienieni uczniowie klasy VI. Piotr Kilianek
zakwaliﬁkował się do II etapu konkursu matematycznego organizowanego przez
Mazowieckie Kuratorium
Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. Otrzymał wyróżnienie w „Kangurze Matematycznym” oraz

W Regionalnym Konkursie Wiedzy o Integracji organizowanym przez Zespół
Szkół i. S. Staszica w Radomiu uczennica klasy III
Emilia Jarosińska zajęła II
miejsce, a uczennica klasy
II Małgorzata Rdzanek III
miejsce za pracę pt.”Inni a
jednak tacy sami.”
W tym roku szkolnym do
IX edycji konkursu Ośmiu
Wspaniałych ze Szkolnego
Klubu Wolontariatu ,,KIMPAK” zgłoszona została
Ewelina Walczak uczennica klasy III. Ewelina jest

wolontariuszką od dwóch
lat. W bieżącym roku była
liderem naszego klubu. 19
maja 2008 roku w Teatrze
Powszechnym w Radomiu
odbyła się uroczysta Gala,
podczas której wyłoniono
8 Wspaniałych, wśród nich
znalazła się nasza gimnazjalistka Ewelina. Uczennica
klasy III Martyna Kopcińska została zakwaliﬁkowana do udziału w XIV Sesji
Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie w dniu 1
czerwca 2008r. otrzymując
mandat poselski. Udało się

został ﬁnalistą Powiatowego
Konkursu Matematycznego
„Z matematyką do Europy”.
Serdecznie gratulujemy dotychczasowych osiągnięć
i życzymy dalszych sukcesów!
Bardzo dobrą ocenę w
„Kangurku Matematycznym” otrzymał uczeń klasy
II Daniel Jurczak.
Zespół uczniów w składzie: Aleksandra Włodarczyk, Piotr Kilianek i Marta
Kozłowska uczestniczył w
ﬁnale konkursu „Czuję się
bezpiecznie”, który odbył
się dnia 29 maja 2008 roku
w Skaryszewie.
II półrocze obﬁtowało w
różne uroczystości szkolne.
Z okazji Dnia Kobiet odbyła
się uroczysta akademia, w
której brali udział uczniowie
wszystkich klas. Program
przygotowany przez dzieci
został entuzjastycznie przyjęty przez wszystkie panie i
panny z naszej szkoły.
Jak każdego roku w rocznicę śmierci patrona szkoły Jana Pawła II odbył się
uroczysty apel poświęcony
pamięci naszego wybitnego
rodaka. Uczniowie klasy II

i V zaprezentowali montaż
słowno – muzyczny, który
został następnie przedstawiony w czasie uroczystej
mszy świętej w kościele p.w.
św. Mikołaja w Jankowicach.
Rocznica
uchwalenia
Konstytucji 3 Maja uczczona została uroczystym apelem przygotowanym przez
uczniów klas IV – VI.
Kolejnym ważnym wydarzeniem były obchody Dnia
Matki. Na uroczystą akademię przygotowaną przez
uczniów nauczania zintegrowanego licznie przybyły
zaproszone mamy. Uroczy-

jej to dzięki otrzymaniu pozytywnej oceny pracy nadesłanej na konkurs pod hasłem ,,Poseł moich marzeńszkic do portretu”
Już po raz siódmy obchodzony był Szkolny Dzień
Europy (fot1). W tym roku
pod hasłem: „Podróże po
Europie”. Uczennice prowadzące uroczystość przedstawiły krótką historię procesu
rozszerzania Unii Europejskiej o nowe kraje w tym
także o Polskę w 2004 roku.
Po części oﬁcjalnej uczniowie z klas I i II przystąpili
do konkursu na najlepszą
prezentację kraju należącego do wspólnoty. Odbyło się
także spotkanie z panią Karoliną Bartos oraz naszym
absolwentem
Danielem
Janusem, którzy podzielili się z młodzieżą swoimi
doświadczeniami z pobytu
na Cyprze i w Wielkiej Brytanii. Na zakończenie Pani
Dyrektor wręczyła zwycięskim klasom pamiątkowe
dyplomy dziękując wszystkim za udział.
Justyna Salak
stości zakończyły się poczęstunkiem dla mam.
W dniu 3 czerwca odbyła
się wycieczka klas starszych
do Miejsca Piastowego.
Dzieci wzięły udział w ogólnopolskim Dniu Dziecka
„Michayland 2008”. Bogaty
program uroczystości (konkursy, loterie, wspólna zabawa) zaspokoił oczekiwania
wszystkich uczestników.
W najbliższym czasie
(12.06.2008) uczniowie klas
0 – III wezmą udział w wycieczce do Warszawy. W
planach zwiedzanie Starego
Miasta, Łazienek, ZOO oraz
lotniska na Okęciu.
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Z życia przedszkola w Jedlińsku

O

statnie dni maja to
piękne przeżycia naszych przedszkolaków, radość i wspaniała zabawa.
Dzień Matki i Dzień
Dziecka to najważniejsze
święta w kalendarzu Przedszkola. Około 100 mam
otrzymało życzenia od swoich dzieci. Artystyczne popisy, wspólny poczęstunek,
grill na placu przedszkolnym uświetniły to spotkanie.
29 maja na terenie GOSiR
świętowały Dzień Dziecka dzieci z naszego Przedszkola oraz dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli i
Szkoły Podstawowej. Około
300 dzieci bawiło się przy

dobrej muzyce i pięknej
pogodzie. Uroczystość zaszczycił Pan Sekretarz Gminy Włodzimierz Dłużewski
składając dzieciom życzenia
i obdarowywując słodyczami. Występy dzieci, wspólny poczęstunek podkreśliły
wspaniały nastrój niezapomniane wrażenia.
Informacja z ostatnich
uroczystości to tylko namiastka z działań i pracy
naszej placówki. Dzieci z
przedszkola wielokrotnie
uczestniczą w konkursach
recytatorskich, wokalnych,
plastycznych i teatralnych.
Warto wspomnieć uroczystość o dużym zasięgu- zabawa choinkowa i Dzień

Babci i Dziadka. W zabawie
biorą udział dzieci oraz całe
rodziny. Zachęcamy maluchów poprzez zabawę do
uczęszczania do przedszkola. Na uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka przybyło około 300 osób. Życzenia oraz wspólny poczęstunek z wnukami wzruszały
wszystkich do łez.
Nasze działania są skierowane do wszystkich dzieci,
również z niepełnosprawnością i deﬁcytami. Zapewniamy pomoc Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, logopedy oraz zajęcia z
języka angielskiego.
Przedszkole współpracuje z GOK, Szkołą Podstawową, Policją, Biblioteką.
Współpraca wpływa pozy-

tywnie na promocje naszej
placówki.
Dzieci wyjeżdżają na wycieczki- Warszawa, Bałtów.
Dzieci integrują się ze środowiskiem poprzez spotkania- spotkanie z Panem
Wójtem i Panią skarbnik w
bibliotece- czytanie literatury dla dzieci.
Składamy gorące podziękowania organowi prowadzącemu, Samorządowi Gminy w Jedlińsku za
nadzór, wsparcie ﬁnansowe, które przyczynia się do
rozwoju działań placówki.
Dziękuję dzieciom i rodzicom za wspaniałe relacje, za
współpracę życząc udanego
wypoczynku letniego.
Walczak Wanda
Winnicka Lidia
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DZIEŃ DZIECKA

1

czerwca to Dzień
wszystkich
dzieci.
Pod każdą szerokością
geograficzną wyczekiwany
jest z ogromną niecierpliwością. Tego dnia Gminne
Centrum Kultury i Kultury Fizycznej oraz Gminna
Komisja Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w Jedlińsku zaprosili najmłodszych mieszkańców naszej gminy do
Ośrodka Sportu i Rekreacji na okolicznościową
imprezę. Kto przyszedł
tego dnia, mógł przez parę
godzin w gronie rówieśników dobrze się bawić. Organizatorzy przygotowali
wiele atrakcji. Były liczne konkurencje sportowe
m.in. przeciąganie liny,
rzuty piłeczką do celu, tor
przeszkód. Imprezy towarzyszące to plener malarski

10

i przedstawienie pt. ,,Czerwony Kapturek”. Uczestnicy otrzymali kolorowe
balony, na których można
było wypisać swoje marzenia. Dzieci dostały słodki
poczęstunek i upominki.
Mali goście wytrwale stali
w kolejce do malowania
buzi. Artystyczny makijaż przeobrażał ich we
wszystkie postaci, które
podpowiadała im fantazja:
motyle, biedronki, misie,
pszczółki, spidermena itp.
Organizatorzy mają nadzieję, że dzieci będą mile
wspominać spędzone tu
chwile.
/Więcej zdjęć na stronie internetowej urzędu/
Agnieszka Gryzek

Uczestnicy Majówki

maja po raz kolejny
dzieci i młodzież wybrali się na zorganizowaną
przez Gminne Centrum
Kultury i Kultury Fizycznej
rajd pieszy. Z roku na rok
rośnie rzesza uczestników.
W tym roku wybraliśmy się
na wyprawę wzdłuż rzeki
Radomki. Wszyscy dotarli
na miejsce pełni sił i energii. Podczas odpoczynku
mogliśmy podziwiać piękno przyrody. Droga powrotna minęła na miłych
rozmowach. Kiedy wszyscy
dotarli na miejsce, uzupeł-

nili stracone kalorie przy
grillu w Ośrodku Sportu i
Rekreacji. Po uczcie dla ciała większość uczestników
spotkania zupełnie opadła z
sił, a tym samym chętnych
do spędzenia czasu w ruchu było niewielu. Tak więc
po krótkim odpoczynku i
uporządkowaniu miejsca, w
którym odbywało się grillowanie zarządzono powrót
do domów. Kolejny rajd
pieszy przeszedł do historii.
Zapraszamy na następny
już za rok.
AG

OGŁOSZENIE
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku organizuje wyjazd
dla dzieci na jednodniową wycieczkę do Klubu Jeździeckiego
„Huzar” (Józefów koło Żyrardowa) w dniu 24.07.2008r.
W programie wycieczki:
1. Zajęcia z instruktorem jazdy konnej (blok ok. 2 godz.): pogadanka o koniach, sprzęcie
jeździeckim itp., zapoznanie się z obsługą koni, krótka przejażdżka konna, przejażdżka
bryczką, pokaz jazdy konnej z komentarzem.
2. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
3. Czas wolny: korzystanie z placu zabaw, boiska do siatkówki, koszykówki, dyskoteka.
Koszt wyjazdu: 60 złotych.
Wyjazd dojdzie do skutku w przypadku zgłoszenia się minimum 20 chętnych osób.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z GCK i KF
w Jedlińsku, ul. Krótka 1, tel. 048 32 13 052, do dnia 11.07.2008r.
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:: 3 DNI Z KULTURĄ W JEDLIŃSKU
W dniach 13 – 14.06.2008 roku na rynku w Jedlińsku odbył się pierwszy festyn artystyczny „Apetyt (na)
Gombrowicza” Nawias przy słowie NA pozwala nam
te nazwę interpretować również jako ,,apetyt Gombrowicza”, a więc apetyt na zdarzenia niecodzienne, na
walkę ze wszelkim przejawem formy. Stąd pomysł, aby
trudną twórczość Gombrowicza przedstawić w małym
miasteczku, na świeżym powietrzu dla przechodnia.
Dzisiaj już wiemy, jak zabrzmiały prezentowane
spektakle: ,,Gombrowicz nie zniszczalny” w wykonaniu aktorów Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz ,,Ferdydurke” zjednoczonych teatrów Provisorium i Kompani Teatr z Lublina.
Szczególnie ta druga inscenizacja w scenerii padającego deszczu zrobiła duże wrażenie na widzach. Ze
słów artystów lubelskich wynika, że i dla nich spektakl
w Jedlińsku pozostanie na długo w pamięci.
Fundacja Wsola Pomost była organizatorem imprezy. Fundacja wymyśliła tę imprezę zadedykowaną
Witoldowi Gombrowiczowi na ziemi jego młodości,
ale gdyby nie przychylność lokalnych władz gminy
Jedlińsk – pana Wojciecha Walczaka - Wójta, pana
Włodzimierza Dłużewskiego - Sekretarza Gminy, na
nic zdałby się jej pomysły. Zaufanie i wsparcie ﬁnansowe Starosty Radomskiego pana Tadeusza Osińskiego
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::

:: APETYT (NA) GOMBROWICZA ::

pozwoliło uzyskać niezbędne fundusze od Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka
Województwa Mazowieckiego. Wsparcie organizacyjne Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli dopełniło reszty. Udało się nam zrobić imprezę ambitną, ale
adresowaną do szerokiego odbiorcy. Mamy nadzieję,
że impreza przypadła do gustu mieszkańcom i będą
miło ją wspominać.
Beata Drozdowska
Fundacja Wsola
15 czerwca na rynku w Jedlińsku o godz. 13.00 odbył się IV Przegląd Dorobku Kulturalnego mieszkańców Powiatu Radomskiego. Wzięli w nim udział: Stowarzyszenie Twórców Kultury „Orzeł” z Jedlini Letnisko, Klub Pogodnego Życia „Gozdawianki” z Gozdu,
Sekcja Muzyczna MOK z Pionek, Zespół taneczny
ze Skaryszewa, „Barwy Życia” z Pionek, Zespół Muzyczny z DK w Iłży. Nie zabrakło także przedstawicieli
z naszej gminy wystąpił zespół śpiewaczy działający
przy Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
w Jedlińsku. Gwiazdą przeglądu była kapela podwórkowa „Halniacy” z Radomia. Prócz tego mieszkańcy
mogli zapoznać się z tym co najlepsze w powiecie
radomskim. Przez cały przegląd funkcjonował, kiermasz rzemiosła i twórczości ludowej.
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60 lat minęło...

Artysta w zgodzie ze światem

12

(Podsumowanie wystawy P. Kazimierza Foremniaka)

czerwca 2008 r. o godzinie 18.00 miało
miejsce otwarcie I wystawy
malarstwa mgr Kazimierza
Foremniaka, który określa
siebie jako „amatora”. Artysta
zatytułował ją:„Świat i życie”.
Wystawa czynna w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
ul. Krótka 1 w dniach od
12 - 27 czerwca br.
Założeniem organizatorów (Pana Wójta Gminy
- Wojciecha Walczaka oraz
Pani Dyrektor GCKiKF
– Agnieszki Gryzek) jest
prezentowanie twórców lokalnych i ich dokonań na
forum publicznym. Celem
takich wystaw jest zaktywizowanie życia kulturalnego
w Gminie Jedlińsk, pokazanie ludzi z pasją.
Wystawa Pana Foremniaka jest udanym debiutem,
ponieważ cieszy się dużym
uznaniem
mieszkańców.
Pan Kazimierz Foremniak
znany jest w środowisku
jako dyrektor (ponad 20
lat pracy pedagogicznej)
w Szkole Podstawowej w Jedlińsku. Pracował również
jako nauczyciel wychowania
plastycznego. Jego zainteresowania zawsze skupiały
się wokół problemów sztuki
oraz różnych jej dziedzin.
Już jako dziecko podejmował pierwsze udane działania plastyczne, zasługując
na pochwały rodziców i nauczycieli. Być może dlatego
związał swe życie ze sztuką.
Kontynuował zainteresowania ucząc się w Liceum Pedagogicznym w Solcu n.Wisłą, a następnie w Studium
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Pedagogicznym w Łodzi
oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Nawet
będąc w wojsku tworzył ciekawe widokówki z życzeniami do rodziców i znajomych.
Zainteresowania rozwijał
w pracy pedagogicznej, dzieląc się swymi fascynacjami
z wychowankami. Wywarł
również artystyczny wpływ
na wnuczkę Martę, która
studiuje sztukę na Akademii
Sztuk Pięknych w Wiedniu.
Twórca ma naturę poszukiwacza, nie ogranicza się
do jednej dziedziny sztuki.
Oprócz klasycznego malarstwa fascynuje go również
metaloplastyka, rzeźba, mozaika. Ich plastyczne realizacje znajdują się w domu
artysty.
Pana Kazimierza Foremniaka inspiruje przede
wszystkim natura. Dominuje ona w większości jego

prac. Są to zarówno pejzaże,
szeroko ujmujące zjawiska
natury, jak i pojedyncze motywy typu: gałązki, motyle,
kwiaty. Malarz chętnie tworzy martwe natury, pokazujące bogactwo barw i form
występujących w przyrodzie. Osobną częścią jego
twórczości są obrazy abstrakcyjne. Artysta za myśl
przewodnią w nich obrał
założenie pokazywania drogi człowieka, jego wyborów.
W swych pracach nie unika
tematyki współczesnej, aktualnej i społecznej, czego
przykładem są płótna np.
„Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Tsunami” czy „Zawał 28.01.06 Katowice”. Artysta posługuje się różnymi
technikami: farbą olejną,
kolażem. Stale poszukuje odpowiednich środków
wyrazu, sięgając do nurtów
w sztuce XX wieku. Nawią-

R

zuje do fowizmu, surrealizmu, abstrakcji ﬁguratywnej
i nieﬁguratywnej. Kolorystyka jego prac jest ciepła,
wprawia w dobry nastrój
odbiorców dzieł. Wszystkie
swoje obrazy oprawił w ciekawe pod względem formy
ramy.Temat przewodni jego
dzieł, sygnalizowany w tytule wystawy, to człowiek, jego życie i problemy. Artystę
ciekawią twórcze działania
człowieka. Stara się ujmować świat ludzkich przeżyć
i wzruszeń. Każda kompozycja odzwierciedla jego wewnętrzne przeżycia.
Mamy nadzieję, że ta udana wystawa będzie zwiastunem następnych również
ciekawych projektów środowiska artystów amatorów
w gminie Jedlińsk.
Teresa Leśniewska
Komisarz wystawy

Część II

ok 1990 nie był korzystny dla biblioteki.
W sierpniu przeniosła się do
dwóch sal w tym samym budynku, ale o zmniejszonej
powierzchni. Powodem tej
decyzji było zasiedlenie części
budynku młodzieżą ze Szkoły
Podstawowej w Jedlance. Jedyną zaletą było to, że nowe
pomieszczenia zostały umalowane i odnowione. 29sierpnia 1990r. Komisja do Spraw
Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych przy Urzędzie Gminy
zdecydowała o zaprzestaniu
działalności punktów bibliotecznych na terenie gminy
Jedlińsk, motywując brakiem
pieniędzy. W 1991r. zapadły
decyzje władz gminy o likwidacji etatów w bibliotekach. 31
grudnia 1997r. przestają działać ﬁlie biblioteczne w Bierwcach i Ludwikowie. Księgozbiory tych bibliotek częściowo przejęła biblioteka gminna,
a pozostałe zostały przekazane
do miejscowych szkół i świetlicy. W maju 1999r. biblioteka
przeniosła się do wyremontowanych pomieszczeń po Urzędzie Gminy przy ul.Krótkiej 1.
Zajęła powierzchnię 157m2.
Pomieszczenia są widne, ciepłe, przestronne. Wydzielona
jest czytelnia z 16 miejscami,
wypożyczalnia, pokój dyrektora, dział gromadzenia
i opracowania, magazyn, toalety i hol z czytelnią prasy.
W 2001r. po raz pierwszy Ministerstwo Kultury przekazało
2.800zł na zakup książek dla
biblioteki. W tym samym roku
została zlikwidowana ﬁlia biblioteczna we Wsoli. We wrześniu 2003 roku w bibliotece

nastąpiła wymiana okien,
a cały budynek otrzymał nową elewację.31 grudnia 2005
roku uchwałą Rady Gminy
Jedlińsk została zlikwidowana jednostka budżetowa pod
nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku. Z dniem 1
stycznia 2005 roku tworzy się
instytucję kultury występującą
pod nazwą Gminna Biblioteka
Publiczna w Jedlińsku i nadaje się jej statut. Na stanowisko
Dyrektora GBP Wójt Gminy,
Wojciech Walczak powołuje
dotychczasowego kierownika
biblioteki p.Grażynę Wąsik.
Przez wszystkie lata biblioteka współpracowała z placówkami oświatowo-kulturalnymi. Gościła takich znanych
pisarzy jak:Anna Milewska,
Marta Fox, Michał Jagiełło,
A. Onichimowska, J.Krasiński. Organizowała wystawy,
konkursy, kiermasze książek,
lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży z całej gminy
Jedlińsk. W celach edukacyjnych w 2006 roku w bibliotece
została uruchomiona czytelnia
internetowa „IKONKA” z trzema stanowiskami komputerowymi. Komputery z bezpłatnym dostępem do internetu
służą mieszkańcom gminy
Jedlińsk.27 września 2007r.
po 38 latach pracy odeszła na
emeryturę Dyrektor Biblioteki- p. Grażyna Wąsik. W wyniku postępowania konkursowego Wójt Gminy w Jedlińsku
powołał od dnia 1 listopada
2007r. na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej - p. Bożenę Starzyńską.
W tym samym roku biblioteka przy współpracy Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Radomiu, rozpoczęła komputeryzację swoich zbiorów w progra-

Wnętrze biblioteki w budynku OSP w Jedlińsku.
Kierownik- Krystyna Michalska w trakcie wypożyczania książek
mie MAK. 1 grudnia 2007 roku pracę w bibliotece na stanowisku młodszego bibliotekarza
podjęła p. Anna Żochowska.
W zbiorach jedlińskiej biblioteki znajduje się ponad 17 tys.
woluminów. W roku 2007 na
zakup nowych książek wydano 16 tys.zł. Biblioteka od 8
lat otrzymuje dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Ponieważ wiele
osób się dokształca, biblioteka
gromadzi literaturę z różnych
dziedzin wiedzy. Obok beletrystyki poszukiwane są książki z ekonomii, pedagogiki, psychologii, historii czy geograﬁi.
Potrzeby naszych czytelników
staramy się uwzględniać podczas nowych zakupów. Zbiory biblioteki powiększane są
także dzięki zaprzyjaźnionym
czytelnikom. Wśród przekazanych książek sporą część stanowią „harlequiny” i romanse.
Za wszystkie dary biblioteka
jest bardzo wdzięczna. Wielkim powodzeniem cieszy się
prenumerata czasopism. To
właśnie tutaj, w bibliotece,
można przeczytać bieżącą prasę. Biblioteka prenumeruje 16
tytułów. Gminna Biblioteka

Publiczna w Jedlińsku współpracuje z przedszkolem i szkołami na terenie całej gminy.
Organizuje konkursy, lekcje
biblioteczne oraz spotkania
z dziećmi w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Do
atrakcyjnych i kształcących
form pracy należą spotkania
autorskie. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi twórcy
z czytelnikiem następuje rozbudzenie zaciekawienia osobą
pisarza. Spotkanie jest także
okazją do propagowania jego
twórczości.
60 lat, które minęło, zapisało
się na stałe w kartach historii
Ziemi Jedlińskiej. To właśnie tu
zrodziła się miłość i przywiązanie do słowa drukowanego.
Książka towarzyszyła mieszkańcom w chwilach smutku, zwątpienia. Była nadzieją
nawet wtedy, gdy wydawało
się to niemożliwe. Czytelnicy i bibliotekarze życzą sobie,
aby książka zawsze miała swoje miejsce w życiu społecznym,
ekonomicznym i kulturalnym
każdego człowieka.
Bożena Starzyńska

Spotkanie z Januszem Krasińskim

W

dniu 1 kwietnia
2008 roku w ramach
XXXI Wiosny Literackiej
gościem Gminnej Biblioteki
w Jedlińsku był znakomity
prozaik, dramaturg (m.in.
„Wózek”, „Czapa”, „Na stracenie”, „Twarzą do ściany”,
„Niemoc”, „Przed agonią”),
autor słuchowisk radiowych- Janusz Krasiński.
Spotkanie rozpoczęło się
ﬁlmem poświęconym biograﬁi pisarza-przedstawiciela pokolenia Kolumbów.
Janusz Krasiński był członkiem Szarych Szeregów.
W czasie powstania warszawskiego był wywieziony

do Oświęcimia,następnie
do Dachau. Po powrocie do
kraju oskarżony o działalność szpiegowską na rzecz
Amerykanów. Skazany na
15 lat więzienia. Na Mokotowie, Rawiczu i Wronkach odsiedział 9 lat. Został
zwolniony na mocy amnestii w 1956 roku.
Uczestnikami
spotkania byli mieszkańcy gminy
Jedlińsk. Na zakończenie
spotkania pisarz rozmawiał
i podpisywał swoje książki
czytelnikom.
Bożena Starzyńska
więcej zdjęć w galerii na
www.jedlinsk.pl

Janusz Krasiński - gościem Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlińsku
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Historia polskiej spółdzielczości bankowej do 1918 roku.
Banki spółdzielcze to jedne
jednych z najstarszych polskich organizacji gospodarczych. Sprawdziły się one
w najtrudniejszych okresach
naszego kraju. W czasie zaborów, w trakcie pierwszej i drugiej wojny światowej, podczas
kryzysów
gospodarczych
i przemian ustrojowych. Sprawili to ludzie dla których ważniejsze od pieniędzy czy zaszczytów było dobro drugiego
człowieka. To właśnie z myślą
o ludziach, którzy potrzebowali pomocy, nie radząc sobie
z problemami dnia codziennego tworzono spółdzielczość.
Korzystający na co dzień
z ich usług klienci nie zawsze zdają sobie z tego sprawę. Obecnie funkcjonujące
w Polsce banki spółdzielcze
swymi korzeniami sięgają XV
wieku. Już wówczas podejmowane były działania na rzecz
organizowania na zasadach
samopomocowych, pomocy
rzeczowej lub ﬁnansowej dla
najbiedniejszej ludności, głównie chłopów. W XVI wieku zaczęły powstawać tzw. „banki
pobożne”, oparte na wzorach
wypracowanych w południowej i zachodniej Europie, które
są określane mianem przed-spółdzielczej formy organizacji drobnego kredytu. W 1577
r. ks. Wawrzyniec Białobrzeski
założył Fundację Ostrołęcką Taniego Kredytu, a w 1585
Bank Pobożny założył w Krakowie r. ks. Piotr Skarga. Kolejne banki pobożne powstały
w Warszawie, Łowiczu, Wilnie,
Zamościu i innych miastach.
Podstawowym
zadaniem
tych banków było udzielanie
pożyczek dla ubogiej ludności, w celu jej ochrony przed
wyzyskiem lichwiarzy. Banki
te kapitał obrotowy czerpały
przede wszystkim z dobrowolnych oﬁar. Udzielane pożyczki były bezprocentowe.
Do pierwowzorów polskich
spółdzielni
oszczędnościowo-pożyczkowych zalicza się
także „Zakładkę na Sprzężaj”,
założoną w 1795 roku w Pabianicach przez ks. Jordana, która
udzielała kredytu na cele wytwórcze oraz „Karbonę”, założoną w tym samym roku przez
kanclerza Zamoyskiego w jego dobrach, a także Spółkowe
Magazyny Zbożowe, zakładane w latach 1765-1780, Kasę
Powszechną w Starej Wsi założoną w 1771 roku, Magazyny
Wiejskie i Magazyny Publiczne
zakładane w 1779 r., czy Kasy
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Pożyczkowe zakładane około
1785 r. Organizacja instytucji
drobnego kredytu rozwinęła
się w drugiej połowie XVIII
wieku, głównie na wsi w ramach organizacyjnych wielkiej
własności ziemskiej, wsparta
inicjatywą i pomocą ze strony
światłych chłopów. Najbardziej zbliżona do współczesnych banków spółdzielczych
formę miało założone przez
ks. Stanisława Staszica w 1816
r. Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, w ramach którego działał Bank Pożyczkowy.
Bank ten udzielał pożyczek na
doskonalenie produkcji rolnej
i na zakładanie warsztatów
rzemieślniczych. Jego celem
było dążenie do podniesienia
poziomu życia członków przez
doskonalenie gospodarki, polepszenie stanu zdrowia i rozwijanie oświaty. Gwałtowne
przemiany w gospodarkach
krajów europejskich jakie następowały w XIX wieku w wyniku rozwoju przemysłu przyspieszyły rozwój różnych form
samopomocowych w sferze
wytwarzania, dystrybucji i ﬁnansowania. Powstające proste
formy kooperacji oparte były
na współdziałaniu i pomocy wzajemnej, organizowane
przez instytucje społeczne
i światłych obywateli. Pierwsza na świecie spółdzielnia
- Rochdalskie Stowarzyszenie
Sprawiedliwych Pionierów powstała w 1844 r. w Rochdale
w Anglii i z jej doświadczeń
korzystali później spółdzielcy
w Europie. Jej statut przewidywał szeroki zakres działalności. Spółdzielnię obowiązywały demokratyczne zasady
udziału wszystkich członków
w życiu spółdzielni, oparte na
równości praw i obowiązków.
Prowadzona była również
działalność
wychowawcza
i kulturalno-oświatowa.
Prekursorami
spółdzielczości w Europie byli Franz
Herman Schulze z Delitzsch
(1808-1883) oraz Friedrich
Wilhelm Raiﬀeisen (1818-1888).Pierwszy z nich zakładał w Niemczech spółdzielnie
kredytowe, zwane bankami
ludowymi. Spółdzielnie te
upowszechniły się w różnych
krajach Europy, kredytując
rozwój rzemiosła i rolnictwa.
Natomiast F.W.Raiﬀeisen organizował
spółdzielczość
oszczędnościowo-pożyczkowa
dla drobnych rolników. Celem
obu typów spółdzielni kredytowych było uniezależnienie
drobnych wytwórców od li-

chwiarskiego kredytu bankowego. Nowe europejskie idee
znalazły również naśladowców
wśród ludności polskiej zamieszkałej w trzech zaborach.
Do prekursorów polskiej spółdzielczości bankowej zalicza
się w zaborze pruskim - Karola
Marcinkowskiego, ks. Augustyna Szamarzewskiego i ks.
Piotra Wawrzyniaka, w zaborze austriackim - dr Franciszka
Stefczyka, w zaborze rosyjskim
- Edwarda Abramowskiego.
Pierwsze polskie spółdzielnie
oszczędnościowo-pożyczkowe, które swoją działalność
prowadziły w oparciu o przepisy prawne o spółdzielniach
lub stowarzyszeniach, powstały w okresie zaborów, dlatego
różny był ich rozwój i formy
organizacyjne. Formy te zależne były od sytuacji politycznej
i społeczno-gospodarczej oraz
ustawodawstwa
obowiązującego w poszczególnych zaborach. Pod koniec pierwszej
połowy XIX wieku w zaborze
pruskim towarzystwa i spółki pożyczkowe powstawały
głównie w Wielkopolsce m.in.
w: Miłosławiu, Poznaniu, Środzie Wielkopolskiej, Śremie,
Krośnie, Wrześni, Gnieźnie
i Inowrocławiu. Obejmowały one początkowo głównie
rzemiosło, drobny przemysł
i handel, a następnie rolnictwo.
Pierwszą polska spółdzielnią
oszczędnościowo-pożyczkową

było założone w 1861 r, w Poznaniu - Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców m.
Poznania. W następnym roku
powstały Towarzystwa Pożyczkowe w Brodnicy i Gołubiu
i Kasa Oszczędności w Środzie
Wielkopolskiej. W 1868r. założona została Kasa Oszczędności i Pożyczek w Jarocinie.
Spółdzielnie te funkcjonują
do dnia dzisiejszego jako banki spółdzielcze. Lata następne
to szybki rozwój spółdzielni.
W 1873 r. z inicjatywy ks.
Augustyna Szamarzewskiego
polskie spółdzielnie kredytowe w Wielkopolsce przyjęły
jednolitą nazwę – Bank Ludowy. W 1875 r. powołany został
Bank Ludowy Czarnkowie.
Spółdzielnie
kredytowe
udzielały członkom tanich,
niewielkich kredytów. Polacy
chętnie lokowali swe oszczędności w narodowych spółdzielniach, przyczyniając się do ich
szybkiego rozwoju. Dobrze zarządzane i sprawnie funkcjonujące spółdzielnie bankowe
inicjowały zakładanie innych
rodzajów spółdzielni (parcelacyjnych, rolniczo-handlowych). Wspierały je kredytem
oraz ściśle współpracowały
z kółkami rolniczymi, które
wprowadzały postęp na wsi.
Główną zasługą polskiego ruchu spółdzielczego w zaborze
pruskim była oﬁarna walka
o byt i utrzymanie prawa ludności polskiej do rodzimej zie-

mi. Z kolei w zaborze austriackim wykształciły się dwa typy
spółdzielni bankowych :
• Towarzystwa zaliczkowe według zasad H. Schulzego z Delitzsch, wzorowane na bankach
ludowych z zaboru pruskiego
• Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe oparte na zasadach
F. W. Raiﬀeisena, które od 1924
r. działały jako Kasy Stefczyka.
Biedna, zacofana wieś galicyjska traktowana przez władze cesarstwa jako rynek zbytu
i zaplecze surowcowe widziała
w idei spółdzielczości jedyną
szansę na rozwój gospodarstw
i rzemiosła. W miastach i miasteczkach Galicji zaczęły powstawać pierwsze spółdzielnie
bankowe. Już w 1862 r. zostało
założone Towarzystwo Zaliczkowe w Brzeżanach, a następne towarzystwa w 1865 r,
w Gostyniu i 1869 r, w Krakowie. W 1874 r. powstały kolejne we Lwowie, Białej, Bóbrce,
Buczu, Dąbrowie Tarnowskiej,
Drohobyczu, Gorlicach, Jaśle,
Krośnie, Lubaczowie, Mielcu,
Oleszycach, Przemyślu, Rzeszowie, Samborze, Sanoku
i Toporowie. Spółki oszczędnościowo tworzone w Galicji
wzorowały się na zasadach
W. F. Raiﬀeisena dostosowanych do polskich warunków.
Ich powstanie związane było
z działalnością dr. Franciszka
Stefczyka - pioniera polskiej
spółdzielczości bankowej. Założył on w 1890 roku w Czernichowie Spółkę Oszczędności
i Pożyczek.
Spółdzielnie te charakteryzowały się małym terenem
działalności, solidarną poręką,
niskimi udziałami, ograniczeniem zysków i dywidend, niepodzielnością majątku i trwałością organizacyjną, a także
bezpłatnym pełnieniem obowiązków przez zarząd oraz
wykluczeniem weksli. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozszerzyły one swoją
działalność na obszar całego
kraju, zaś po śmierci F. Stefczyka w 1924 r, przyjęły powszechnie nazwę Kas Stefczyka. Taką też nazwę w okresie
międzywojennym i krótko po
II wojnie światowej nosił obecny Południowo-Mazowiecki
Bank Spółdzielczy w Jedlińsku. Spółdzielczość kredytowa
w Galicji wniosła do niepodległej Polski szeroko rozwiniętą
sieć spółdzielni kredytowych
działających według zasad Raiﬀeisena, która później rozpowszechniła na szeroką skalę.
Najpóźniej ruch spółdzielczy rozwinął się na terenach

polskich zaboru rosyjskiego.
Wiązało się to z opóźnieniem
rozwoju
społeczno-ekonomicznego ziem polskich oraz
polityką caratu mającą na celu
eliminowanie wszelkich działań mających na celu umacnianie polskości . Do początków
XX wieku nie było również odpowiedniego ustawodawstwa
spółdzielczego. Statuty powstających spółdzielni musiały być
zatwierdzane przez najwyższe
władze carskie w Petersburgu,
a działalność spółdzielni podlegała nadzorowi policyjnemu co skutecznie hamowało
a wręcz uniemożliwiało założenie spółdzielni.
Mimo wszystkich ograniczeń już w latach 60-tych XIX
wieku grupa ekonomistów
wywodzących się z liberalnej
burżuazji, propagowała idee
spółdzielcze widząc w niej
szansę na poprawy bytu materialnego przez najbiedniejsze
warstwy społeczne , ale także
na wychowanie społeczeństwa
w duchu obywatelskim.
Na ziemiach polskich w zaborze rosyjskim ukształtowało się kilka typów spółdzielni
oszczędnościowo-pożyczkowych.
Były to:
• Kasy przemysłowców zaspakajające potrzeby kredytowe średnich przedsiębiorców
przemysłowych i handlowych
,działające według zasad
Schulzego z Delitzsch.
• Towarzystwa pożyczkowo-oszczędnościowe
działające według zasad Ralﬀeisena.
Zrzeszały głównie drobnych
przemysłowców, kupców i rzemieślników. Zadaniem ich było zapewnienie tym warstwom
pomocy kredytowej w walce
konkurencyjnej z wielkokapitalistycznym
przemysłem
i handlem.
• Towarzystwa Kredytowe powstające po 1889 r, w których
większość członków stanowiła ludność wiejska. W spółdzielniach tych członkowie
nie wnosili udziałów, kapitał
powstawał z kredytów zaciągniętych w bankach, a celem
ich działalności było głównie
zaspakajanie potrzeb kredytowych wsi.
Sytuacja zaczęła się zmieniać na lepsze dopiero na
przełomie XIX i XX wieku.
Spółdzielczość zaczęła rozwijać się po rewolucji 1905r., początkowo głównie w miastach
i miasteczkach. W pierwszej
kolejności powstawały spółdzielnie spożywców. Spółdziel-

czość kredytowa na wsi rozwijała się znacznie słabiej, gdzie
napotykała więcej przeszkód
i przez wiele lat nie przekształciła się w ruch masowy. W tym
okresie, w naszym regionie
powstały między innymi Towarzystwa
Oszczędnościowo-Pożyczkowe w Zwoleniu,
Głowaczowie, Jedlińsku.
Protokoły z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego
w
Jedlińsku z 1917 roku. (fot.1)
W Jedlińsku Towarzystwo
Oszczędnościowo-Pożyczkowe powstało w dniu 6 września
1911 roku. Członków założycieli było 34 . Na koniec 1911
roku liczba członków wzrosła
do 44 osób. Towarzystwo swą
działalnością obejmowało 15
okolicznych wsi . W pierwszym
roku działalności kapitały wynosiły 1195 rubli. Członkowie
Towarzystwa zaciągali kredyty
nie przekraczające 350 rubli.
Bilans
Towarzystwa
Oszczędnościowo-Pożyczkowego w Jedlińsku za rok 1911
(fot2). W okresie od 1911 do
1918 roku w skład Zarządu Towarzystwa wchodzili Bolesław
Janowski –właściciel majątku
Bartodzieje, Ignacy Polikarp
Trzciński –właściciel majątku Jedlanka, ksiądz Bronisław

Kwarciński –dziekan dekanatu
Jedlińsk, ksiądz Bolesław Wójcik-proboszcz paraﬁi Goryń,
Hipolit Gomuliński- rymarz,
Adam Gołębiowski- rolnik,
Aleksy Grobicki ,Franciszek
Skoczek.
Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe w Jedlińsku podobnie jak inne tego
rodzaju organizacje prowadziło swą działalność również
w trakcie I wojny.
Po zakończeniu pierwszej
wojny światowej spółdzielczość bankowa charakteryzująca się różnorodnością form
organizacyjnych i różnych
zasad działalności w po¬¬szczególnych zaborach szybko
stworzyła jednolity ruch spółdzielczy.
dr Krzysztof Sadurski
Wykorzystana literatura:
1.J.Stpiczyński,W.Potocki,
„Zarys historii polskiej spółdzielczości bankowej w latach
1861-2006”.Warszawa 2008
2.S.Inglot, „Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego”,
Warszawa 1976
3.K.Boczar, „Spółdzielczość”,
Warszawa 1986
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Uwaga rolniku

pomnę tylko,
że udzielona
przez
SZANSA DLA AKTYWNYCH ARiMR w
ramach tego
1. Od 5 czerwca br. Od- działania pomoc ﬁnansowa
działy Regionalne Agencji musi być wykorzystana na
Restrukturyzacji i Moder- inwestycje związane z podnizacji Rolnictwa przyjmu- jęciem lub prowadzeniem
ją wniosków o przyznanie działalności nierolniczej.
pomocy w ramach działa- Na liście działalności, które
nia „Różnicowanie w kie- mogą być doﬁnansowywarunku działalności nie- ne jest ponad 380 pozycji.
rolniczej” Wniosek wraz z Są to m.in. usługi dla goniezbędnymi załącznikami spodarstw rolnych lub lenależy złożyć osobiście lub śnictwa, usługi związane ze
przez upoważnioną osobę sportem, rekreacją i wypobezpośrednio w siedzibie czynkiem, w tym związane
Oddziału
Regionalnego z wynajmowaniem pokoi w
właściwego ze względu na budynku mieszkalnym oraz
miejsce realizacji projektu. sprzedażą posiłków domoO działaniu tym pisałam wych lub świadczeniem
szerzej w poprzednim wy- innych usług związanych
daniu naszej gazetki. Przy- z pobytem turystów w go-

spodarstwie rolnym, usługi
transportowe, komunalne,
wspieranie rzemiosła i rękodzielnictwa, rachunkowość, doradztwo czy usługi informatyczne. /Wykaz
dostępny w pok. 11a/. Dla
rolników i ubezpieczonych
w KRUS członków rodzin
to olbrzymia szansa na rozwinięcie dodatkowej działalności.
2. Wszystkich rolników
chcących wcześniej przejść
na emeryturę informuję ,że
wnioski o przyznanie „renty strukturalnej” będzie
można składać w ARiMR
od 30.06.2008.
3. Prawdopodobnie ulegnie zmianie termin przyjmowania wniosków na
„Zalesienie gruntów rolnych i innych niż rolne”.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowywana jest nowelizacja rozporządzenia dotyczącego tego działania,
która zakłada, iż w roku
bieżącym nowe wnioski o
przyznanie pomocy na zalesianie, przyjmowane będą w terminie od 1 sierpnia
do 30 września. Aktualnie
obowiązujący termin to
1 czerwca do 31 lipca
2008.
4. Preferencyjne kredyty
inwestycyjne - Kredyty te
udzielane są między innymi w ramach niżej wymienionych linii kredytowych
(tabela poniżej).
Irena Walczak

Lp.

Rodzaj kredytu

Aktualne oprocentowanie
dla kredytobiorcy

1

Na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych

4,5 %

2

Na zakup gruntów rolnych

2,25 %

3

Na utworzenie i urządzenie gospodarstw rolnych przez młodego rolnika
/osoby, które nie ukończyły 40 lat/

2,25 %

4

Na zakup maszyn i urządzeń rolniczych z przeznaczeniem do wspólnego
użytkowania

2,25 %

5

Na restrukturyzację i modernizację przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj

2,25 %

6

Na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu mleczarstwa”

2,25 %

7

Na realizację inwestycji w ramach
„Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobie”

2,25 %
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Z prac Rady Gminy

S

esje Rady Gminy
odbyły się 27 marca
i 28 kwietnia 2008 r.
Podjęte zostały uchwały w sprawie :
27 marca br. :
Nr
XVIII/10/2008
wprowadzenia zmian w
budżecie gminy Jedlińsk
na 2008 r.
Nr
XVIII/11/2008
udzielenia pomocy ﬁnansowej dla Starostwa
Powiatowego w Radomiu,
Nr XVIII/12/2008 zatwierdzenia taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie
w wodę dla sołectwa
Klwatka Szlachecka z terenu gminy Jedlińsk \,
Nr
XVIII/13/2008
ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach na
terenie Gminy Jedlińsk ,
28 kwietnia 2008 r. :
XIX/14/2008 rozpatrzenia sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2007 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi, nr XIX/15/2008
przystąpienia Gminy Jedlińsk do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki ,
Nr XIX/16/2008 rozpatrzenia skargi,
Nr
XIX/17/2008
uzgodnienia
wartości
jednego punktu stanowiącego podstawę wynagradzania pracowników
zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku,
Nr XIX/18/2008 określenia formy organizacyjno-prawnej przedszkola
publicznego i szkół publicznych prowadzonych
przez Gminę Jedlińsk,
Nr XIX.19/2008 deklaracji przystąpienia do
Stowarzyszenia Lokalna
20

Grupa Działania ZAPILICZE,
Nr XIX/20/2008 zmiany uchwały Nr II/5/2002
Rady Gminy Jedlińsk z
dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Jedlińsk,
Nr XIX/21/2008 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na
2008 r.
Nr XIX/22/2008 udzielenia pomocy ﬁnansowej
dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
Nr XIX/23/2008 przystąpienia Gminy Jedlińsk
do projektu współﬁnansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013 w
ramach Priorytetu IX
Rozwój Wykształcenia
i Kompetencji w Regionach.
W terminie określonym w art. 199 ustawy
o ﬁnansach publicznych
Wójt przedłożył sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2007
r. Radzie Gminy oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
–Zespół w Radomiu.
Poszczególne
pozycje
wykonania planu dochodów i wydatków ujęte w
sprawozdaniu zgodne są
ze sprawozdaniami statystycznymi.
Kwota
planowanych
dochodów
wyniosła
30.340.082 zł, a planowanych
wydatków
32.053.119,43 zł. Wydatki wykonano w kwocie
28.230.466,86 zł stanowiącej 88,1 % planu.
Dochody zrealizowano
w wysokości 28.973.054,
07 zł, co stanowi 95,5%
planu i oznacza wzrost w
stosunku do 2006 r. o ok.
7%. Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Jedlińsk
przygotowała uchwałę w
sprawie udzielenia Wój-

towi absolutorium z wykonania budżetu za 2007
r. Regionalna Izba Obrachunkowa jak i Rada
Gminy pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za 2007 r . Na sesji
w dniu 28 kwietnia br.
jednogłośnie głosowano
za przyjęciem przedłożonego sprawozdania . Stałe Komisje Rady pracowały według ustalonego
na 2008 r. planu pracy .
Wójt wydał zarządzenia w sprawie :
-ustalenia normy zużycia
paliwa i wykorzystania
samochodu ratunkowo
–gaśniczego przez OSP
w Jankowicach,
-powołania
Komisji
Przetargowej na przebudowę drogi gminnej
Klwaty –Kamińsk,
-powołania
Komisji
Przetargowej na przebudowę drogi gminnej Jeziorno-Wykrętek,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
drogi gminnej Wola Gutowska –Ludwików,
-powołania
Komisji
Przetargowej na asfaltowanie drogi gminnej ul.
Relaksowa w Wielogórze,
-powołania
Komisji
Konkursowej do oceny
ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego
konkursu na realizację
zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury ﬁzycznej i sportu
w 2008 r.
-rocznego sprawozdania
ﬁnansowego za 2007 r.
instytucji kultury podlegającej Radzie Gminy
Jedlińsk pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku,
-przedłożenia informacji
o przebiegu wykonania
budżetu gminy Jedlińsk
za 2007 r.
-ogłoszenia
wyników
konkursu ofert na reali-

zację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury ﬁzycznej i
sportu na 2008 r.
-powołania
Komisji
Przetargowej na termomodernizacje PSP w Jedlance,
-powołania
Komisji
Przetargowej na przebudowę drogi gminnej Gutów Bród-Ludwików ,
-powołania Komisji do
dokonania
przeglądu
materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę
służbowa,
-powołania
Komisji
Przetargowej na termomodernizację budynku
Urzędu Gminy w Jedlińsku –wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej
-powołania
Komisji
przetargowej na budowę
boiska sportowego do
koszykówki w ZSP we
Wsoli,
-wprowadzenia zmian w
instrukcji kontroli ﬁnansowej,
- wprowadzenia zmian w
planie kont dla budżetu
gminy oraz podległych
jednostek ,
-udzielenia pełnomocnictwa
kierownikowi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku do podejmowania wszelkich czynności
z zakresu realizacji projektu,
-powołania
Komisji
przetargowej na przebudowę drogi gminnej Nowa Wola,
-powołania
Komisji
Przetargowej na przebudowę drogi gminnej Janki –Bierwiecka Wola,
-wprowadzenia zmian w
budżecie gminy Jedlińsk
na 2008 r. (2 zarządzenia).
Następna sesja Rady
Gminy odbędzie się w
ostatniej dekadzie czerwca br.
Ewa Koper

Gimnazjum w Jedlińsku zwycięzcą eliminacji wojewódzkich
XXXI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Po raz piąty w historii
jedlińskiego gimnazjum nasza drużyna tryumfowała na
Mazowszu w tej prestiżowej
imprezie.
Przygotowywany
przez Krystiana Kilara zespół
w składzie Aleksandra Matysiak, Kamil Górka i Paweł
Kalbarczyk w drodze do eliminacji wojewódzkich przebrnął zwycięsko przez zawody powiatowe i okręgowe.
W Warszawie na starcie stanęło
12 najlepszych ekip z Mazowsza. Mimo braku doświadczenia w zawodach na tym
szczeblu i widocznej tremy,
drużyna z Jedlińska od pierwszej konkurencji – testów
z przepisów ruchu drogowego- objęła prowadzenie w turnieju. W czołówce także faworyzowane zespoły z Otwocka,
Gralewa i Siedlec. Jazda po
miasteczku ruchu drogowego
nie wniosła istotnych zmian
do klasyﬁkacji, podobnie jak
udzielanie pierwszej pomocy
przedmedycznej. O wszystkim decydowała jazda na torze przeszkód. Jako pierwsza
wystąpiła Ola Matysiak, która znakomitym przejazdem
(1 pkt karny) zaszachowała
konkurentów, którzy w tej serii popełnili więcej błędów.
Dobrze spisujący się do tej pory Kamil i Paweł wiedzieli, że
szansa na wygraną jest duża.
Dlatego też, w swoich przejazdach zaliczyli sporo punktów
karnych. Mimo to, zdenerwowani rywale nie byli w stanie
pokonać naszych. Ostatecznie
Jedlińsk zwyciężył zdecydowanie, będąc najlepszym zespołem w każdej konkurencji.
Sukces tym bardziej cenny,
że osiągnięty przez pierwszo-

klasistów. Dodatkowo okazało
się, że Ola jest najlepsza indy-

wygrał rowery górskie a szkoła
otrzymała skuter, który będzie

w Białej (woj. opolskie). Była to
czterodniowa impreza, w której oprócz zmagań turniejowych przewidziano wspaniałe
wycieczki po Górach Opawskich oraz do Czech. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzić
największe dzieło czeskiej myśli technicznej – elektrownię
wodną pompowo – zbiornikową w Dlouhej Stranie oraz
kurort Vielkie Losiny. Start
w ﬁnale dla naszego zespołu
był zupełnie nowym doświadczeniem. Czternaste miejsce
z pewnością nie zadowoliło
Oli, Kamila i Pawła. Uważają,
żę w kolejnych edycjach może
być tylko lepiej.

Rowerowe zmagania w miasteczku ruchu drogowego
widualnie i w pokonanym polu wykorzystywany podczas nauki
pozostawiła wszystkich chłop- jazdy na kartę motorowerową .
ców. W nagrodę cały zespół Finał ogólnopolski odbył się

Kaka

Wycieczka do Czech - elektrownia w Dlouhej Stranie

Otwarcie ﬁnału ogólnopolskiego na rynku w Białej
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POD ZNAKIEM SPORTU
SZKOLNEGO

W

iosenne
zmagania
młodych sportowców
zdominowały starty w ramach X Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej.
W bieżącym roku gospodarzem ﬁnałów wojewódzkich
dla szkół gimnazjalnych był
Radom (Siedlce dla podstawówek). Organizację sztafetowych biegów przełajowych
oraz zawodów w tenisie stołowym powierzono Jedlińskowi. Gościliśmy ponad 800
uczniów z terenu całego Mazowsza. W opinii nauczycieli,
trenerów i samych zawodników z zadań organizacyjnych

SPORT

niżej – na czwartym miejscu.
Indywidualnie z brązowym
medalem wrócił Damian Rdzanek, Na piątym miejscu Sylwia
Świątkowska. Tydzień później na błoniach w Jedlińsku
zmierzyły się sztafety przełajowe. Tym razem, z pięciu medalowych szans nasze drużyny
wykorzystały jedną. Zespół
gimnazjalistów z Jedlińska objął prowadzenie od pierwszej
zmiany i nie oddał go do mety.
Podopieczni Radosława Oﬁary
po złoto pobiegli w składzie:
Arkadiusz Kapusta, Mariusz
i Mateusz Klocek, Szymon
i Albert Sąpór, Norbert Wesołowski, Kamil Dabiński, Piotr
Jurczak, Dawid Śpiewakowski
i Damian Rdzanek. Niezwykle
interesująco zapowiadała się
walka wśród dziewcząt z podstawówek. Zarówno ekipa Starych Zawad jak i Jedlińska nie
kryły aspiracji do medali. Niestety, mimo dobrego początku,
skończyło się na czwartym

Złoto w sztafecie przełajowej ...

wywiązaliśmy się znakomicie.
Pod względem sportowym
także wyraźnie zaznaczyliśmy
swój udział. W niektórych
konkurencjach liczyliśmy na
ciut więcej, ale były także i miłe niespodzianki.
W przełajach niedosyt
Finałowe zmagania rozpoczęli przełajowcy w Siedlcach. Wśród podstawówek
w klasyﬁkacji drużynowej
dziewcząt na czwartym miejscu PSP z Jedlińska, na 19
Stare Zawady. 16 miejsce dla
chłopców z Jedlińska i 56 dla
Wsoli. Indywidualnie najlepszy wynik zanotowała Iga
Makulska – dziewiąta wśród
piątoklasistek. Na najniższy
stopień podium zdołali wskoczyć gimnazjaliści z Jedlińska.
Ich koleżanki o jedno „oczko”
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miejscu jedlińszczanek oraz
szóstym, osłabionej brakiem
dwóch chorych dziewcząt,
drużyny z Zawad. Do dziesiątej zmiany bardzo dobrze
biegli chłopcy z podstawówki
ze Wsoli, liderując od startu.
Nie zdołali jednak utrzymać
prowadzenia i spadli aż na
czwarte miejsce, najbardziej
nie lubiane przez sportowców.
- Było tak blisko – nie kryli
smutku opiekunowie Marzena
i Janusz Dupla – Musimy próbować w kolejnym roku, może
wreszcie się uda – mówili już
optymistycznie. Reprezentacja
dziewcząt z gimnazjum w Jedlińsku wystąpiła w składzie
dalekim od optymalnego, co
miało istotny wpływ na zajęcie dopiero piątej lokaty.
Na pociechę pozostała wygra-

na z silnym Płockiem.
Gdyby nie te karne...
Drużyna unihokeja dziewcząt z PSP w Starych Zawadach rokrocznie awansuje do
ﬁnałów igrzysk. W bieżącym
roku traﬁła do niezwykle silnej
grupy, mając za przeciwników
reprezentacje PSP 139 Warszawa i PSP 3 Zielonka. Początek w wykonaniu Zawad był
rewelacyjny - zwycięstwa 1:0
z Warszawą i 2:1 z Zielonką dały pierwsze miejsce w grupie.
W pojedynku o półﬁnał podopieczne Iwony Śmiechowskiej
zmierzyły się z PSP Rębków.
Po upływie regulaminowego
czasu gry 1:1. A zatem rzuty
karne! Przynisły one rozstrzygnięcie dopiero w dziewiątej
serii – 9:8 dla Rębkowa i to rywalki weszły do strefy medalowej. W kolejnych pojedynkach o miejsca 5-8, załamane
dziewczyny z Zawad schodzą
z parkietu pokonane 0:2 przez
PSP 2 Siedlce oraz ulegają 2:4
PSP Święcice, zajmując ostatecznie ósmą lokatę. Mimo to,
całemu zespołowi należą się
duże brawa!
Niespodzianka nr 1
W tenisie stołowym ostatecznie w ﬁnałach wystąpiło
aż pięć naszych drużyn. Z zawodów międzypowiatowych,
zajmując drugie miejsca,
awansowały ekipy dziewcząt
i chłopców z PSP w Jedlińsku
oraz dziewczęta z PG w Jedlińsku. Zespoły chłopców z PG
w Jedlińsku i dziewcząt z PSP
we Wsoli wystąpiły w ﬁnałach po rezygnacji ze startu
PG w Belsku i PSP 29 z Rado-

z Jedlińska zagrały pierwszy
mecz nieco ospale, zwyciężając ostatecznie Szymanów
3:2. W kolejnym spotkaniu
pokonały 3:1 PG 144 Warszawa. W ćwierćﬁnale pokonały
wyżej notowane ( wielokrotne medalistki igrzysk) rywalki z Wiśniewa 3:1. W meczu
o awans do ﬁnału spotkały
się z PG 3 z Radomia. Była to
okazja do rewanżu za przegrane z tym zespołem eliminacje
międzypowiatowe. Pierwszy
pojedynek Marta rozstrzygnęła planowo na swoją korzyść
3:0. W kolejnej grze, świetnie
usposobiona Klaudyna pokonuje liderkę drużyny radomskiej 3:1 i do awansu brakowało
już tylko punktu. Gra deblowa
- 3: 1 dla rywalek. W czwartej
grze spotkały się liderki zespołów. Marta nie zaprzepaściła
szansy. Niesiona dopingiem
szkolnych koleżanek i kolegów
wygrywa grę i cały mecz 3:1.
Srebro jest pewne! W ﬁnale,
szczęśliwe i zmęczone dziewczyny uległy głównym faworytkom z Zawidza Kościelnego
0:3. Drużyna chłopców w składzie Krzysztof Cielniak, Kamil
Struzik wygrała jeden mecz
z PG 11 Warszawa i została
sklasyﬁkowana na jedenastej
pozycji. Taką samą lokatę zajął
zespół chłopców z jedlińskiej
podstawówki, w którym wystąpili Maciej Czapla i Łukasz
Krawczyk. Anita Szymczak
i Magdalena Krupa z PSP
w Jedlińsku, po wygraniu jednego spotkania, zajęły siódmą pozycję. Uczennice z PSP
ze Wsoli – Magda Staniak,

... srebro w tenisie stołowym...

mia. Znakomicie zagrały Marta Marszałkiewicz i Klaudyna
Struniewicz. Gimnazjalistki

Ada Graniak i Ola Karaś po
dwóch porażkach uplasowały
się na dziewiątym miejscu.

Medale dwa w LA
36-osobowa grupa uczniów
PG Jedlińsk reprezentowała
region radomski w lekkiej atletyce. Na stadionie w Kozienicach indywidualnie najlepiej
zaprezentowała się Martyna
Kopcińska, która w pchnięciu
kulą 4kg wywalczyła brązowy
medal. O drugi brąz postarała
się sztafeta olimpijska chłopców (800-400-200-100m), którą tworzyli Arkadiusz Kapusta,
Albert Sąpór, Bartosz Nowicki
i Mateusz Rus. Udanie zaprezentowali się Damian Rdzanek
– czwarty na dystansie 1000m
i Krystian Plewiński – piąty
w biegu na 300 m. Obaj ustanowili wartościowe rekordy
życiowe. W klasyﬁkacji drużynowej chłopcy na siódmym
miejscu, dziewczętom przypadła dziewiąta lokata.

runkach ﬁzycznych, tak więc
nasze zrobiły co mogły. Naszym atutem był wyrównany
skład. Po pechowej sztafecie
przełajowej ten medal jest naprawdę cenny – podkreślił.
Bilans igrzysk
Jeden złoty, jeden srebrny
i dwa brązowe medale w klasyﬁkacji drużynowej oraz trzy
brązowe medale indywidualnie to dorobek naszych
uczniów w ﬁnałach X MIMS.
„Prześladowały” nas w bieżącym roku miejsca tuż za podium, ale podkreślmy, że rywalizacja naszych placówek ze
szkołami sportowymi z dużych
ośrodków, w których znajduje
się wyselekcjonowana młodzież oraz szkołami specjalizującymi się w pływaniu staje
się coraz bardziej nierówna.

W punktacji gimnazjów, ze
wstępnych wyliczeń, Jedlińsk
zajmie czwartą pozycję z dorobkiem 68 pkt. Całe podium
dla szkół sportowych nr 35 i 21
z W-wy oraz nr 1 z Siedlec.

Drużyna PG Wsola.
Od lewej stoją: Krzysztof Małek, Paweł Nowicki , Mateusz Konopka , Grzegorz
Plewiński , Wojciech Żarłok , Filip Molendowski, Tomasz Malczewski, Bartek Uzar i opiekun Paweł Kutkiewicz
W dolnym rzędzie: Przemysław Plewiński, Maciej Oczkowski, Michał Krawczyk, Bartek Michalski, Piotr Dryja, Patryk Wojewoda, Patryk Płowiec, Arkadiusz Pamulak.

Z INNYCH AREN

... i brąz w czwórboju LA.

Niespodzianka nr 2
Ostatnim akcentem igrzysk
były zmagania drużyn czwórbojowych ze szkół podstawowch. W Siedlcach po trzech
konkurencjach: biegu na 60m,
skoku w dal i rzucie piłką palantową zespół z Jedlińska zajmował czwartą lokatę. Natalia
Kowalczyk, Olga Romanowska, Anita Szymczak, Karolina
Jurczak, Patrycja Plewińska
i Patrycja Kucharczyk przystąpiły do skutecznego ataku
w biegu na 600 m, awansując
na trzecią pozycję z wynikiem
1422 pkt. Liderką podopiecznych Aliny i Dariusza Cielniaków okazała się Patrycja
Kucharczyk, która z wynikiem
322 punktów uplasowała się
na piątej pozycji indywidualnie. –Brązowy medal to duży
sukces dziewcząt – ocenił Dariusz Cielniak. – Inne ekipy
dysponowały zawodniczkami
o zdecydowanie lepszych wa-

Dlatego należy cieszyć się
z każdego awansu do ﬁnałów
igrzysk i dobrych ( niekoniecznie medalowych) lokat
w czołówce. W ﬁnałach zanotowaliśmy aż 152 osobostarty uczniów naszej gminy,
co świadczy o dużej masowości. Osiągnięcia te są możliwe
dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu nauczycieli wychowania ﬁzycznego i przychylnej
polityce dyrekcji szkół i władz
gminy.
W łącznym współzawodnictwie szkół podstawowych
Jedlińsk uplasował się na
siódmej pozycji gromadząc
38,5 pkt., Wsola na 43 miejscu mając 13,5 pkt, Stare Zawady - 54 lokata z 12,5 pkt.
W czołówce olbrzymi ścisk
- Jedlińsk od zwycięzców PSP 2 Ząbki dzieliło 11pkt, od
drugiej PSP 3 Żyrardów 5,5
pkt. Sklasyﬁkowano 368 szkół
podstawowych z Mazowsza.

Joannę Kosno oraz Ewelinę
Rodak, którzy już zostali powołani do kadry Mazowsza
młodzików i mogą pochwalić
się zdobyciem I miejsca w Radomskiej Szkolnej Lidze Strzeleckiej.

Wieści ze strzelnicy
Obiecujące wyniki na strzelnicach całego kraju osiągnęli
zawodnicy ULKS Jedlińsk.
Młodziczka Dominika Milik
trzykrotnie poprawiła rekord
klubu w konkurencji karabinu
pneumatycznego – 40 strzałów, wypełniając w Zielonej
Górze wynikiem 385 pkt. normę na I klasę sportową i udział
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży. Niestety, ze względu na regulaminowy wiek,
Dominika nie będzie mogła
rywalizować w tej imprezie ze
starszymi rywalkami. Ponadto Milik zwyciężyła w I Ogólnopolskim Zlocie Orlików
w Międzyrzecu Podlaskim
oraz zajęła 3 miejsce w silnie
obsadzonych zawodach w Krakowie. „Depcze jej po piętach”
Żaneta Markowska – 3 w Międzyrzecu, 4 w Krakowie i 2
w Warszawie. Wśród juniorów,
Ernest Szymczyk w Międzynarodowych Mistrzostwach Wybrzeża w Ustce wystrzelał 574
pkt (rekord życiowy) zajmując
czwarte miejsce. Na zawodach
w Krakowie zajął 2 pozycję.
Po udanych występach w Bydgoszczy i Zielonej Górze duże
szanse na awans do ﬁnałów
OOM ma junior młodszy Konrad Bzducha. Zdaniem trenera
Mariusza Kilara, należy wyróżnić jeszcze Mateusza Kapustę, Łukasza Trojanowskiego,

Zastąpią seniorów ?
Na szczególne uznanie zasługują osiągnięcia piłkarzy
PG Wsola. W ﬁnale wojewódzkim turnieju „Piłkarska
kadra czeka” w Miętnem koło
Garwolina podopieczni Pawła
Kutkiewicza i Mariusza Króla wywalczyli trzecie miejsce.
W eliminacjach okręgu radomskiego w turnieju „Coca-Cola
Cup” odpadli dopiero w ﬁnale.
W przyszłości być może skutecznie zastąpią starszych kolegów ze Strażaka Wielogóra.
Po porażce 2:6 z Chojniakiem
Wieniawa w przedostatniej
kolejce „Strażacy” najprawdopodobniej spadną do klasy
B. Młoda drużyna LKS-u Jedlińsk w rundzie wiosennej
grała „w kratkę”. W przypadku
wygranej w ostatniej kolejce,
LKS znajdzie się na 6 pozycji
II grupy klasy A.
Biegowe sukcesy
Damian Rdzanek z Jedlińska został wicemistrzem makroregionu w biegu przełajowym w Pasłęku na dystansie
3000 m. W tegorocznej edycji
Międzynarodowych Biegów
Młodych Olimpijczyków reprezentacja PSP Jedlińsk zajęła drugie miejsce, PG Jedlińsk
– czwarte. W nagrodę za zwycięstwo w biegu piątoklasistek
Iga Makulska otrzymała rower
górski.
Krystian Kilar
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Nadanie imienia ZSP w Wierzchowinach

Wystawa prac malarskich pana Kazimierza Foremniaka

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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