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Słowo Wójta

OGŁOSZENIE

Drodzy Państwo.
Kolejna jesień przed
nami a to oznacza, że
nadszedł czas na przedstawienie Państwu sprawozdania z realizacji
prac przyjętych w planie
na rok 2008.
Za kilka dni oddamy do użytkowania nowy budynek Ośrodka Zdrowia w Bierwcach. Jest to główna inwestycja tego roku. O szczegółach dotyczących
realizacji, szeregu innych prac możecie się Państwo
dowiedzieć z artykułu zamieszczonego na stronie
8 i 9 naszej gazetki. Gorąco zachęcam Państwa do
przeczytania tych informacji.
Miło mi poinformować Państwa, że we wrześniu
Paraﬁa Rzymskokatolicka w Jankowicach obchodzi
piękny jubileusz 500-lecia swojego powstania. Proboszczowi ks. Edwardowi Musiołowi i wszystkim
mieszkańcom paraﬁi życzę dużo zdrowia, wszelkich łask bożych i możliwości świętowania kolejnych pięknych jubileuszy.
Dla całej rzeszy młodzieży i dzieci z terenu naszej
gminy rozpoczął się nowy rok szkolny. Z tej okazji
chciałbym życzyć wszystkim uczniom samych szóstek a pedagogom i pracownikom obsługi zadowolenia a także satysfakcji materialnej z wykonywanej
pracy.

W dniu 12 października 2008 roku w godzinach od 10:00 do 15:00 w Publicznej Szkole
Podstawowej w Jedlińsku odbędzie się „biała niedziela” organizowana przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego w ramach Akcji
„Zdrowi mieszkańcy, to zdrowe Mazowsze”.
Przyjedzie do nas grupa lekarzy i pielęgniarek z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, w celu przeprowadzenia
badań przesiewowych.
Będzie można skorzystać z porad następujących specjalistów: kardiologa, okulisty, internisty, laryngologa, ortopedy, urologa. Badania
jakie będzie można wykonać to: EKG, pomiar
ciśnienia tętniczego, wagi ciała, poziomu cukru we krwi, badanie w kierunku wykrycia jaskry, badania w kierunku wykrycia zaburzeń
słuchu, badania w kierunku wykrycia chorób
płuc, badanie dzieci w kierunku wad postawy
i płaskostopia oraz badanie gruczołu krokowego u mężczyzn.
Wójt Gminy Jedlińsk i biały personel WSS
w Radomiu na Józefowie serdecznie zaprasza
mieszkańców do skorzystania z tychże usług.

Wojciech Walczak

♫♪♫
21
września
br.
o godz.16.00 w kościele
pw. Św. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku w ramach
XXI Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Radom
- Orońsko odbył się spektakl słowno – muzyczny

Koncert organowy w Jedlińsku ♫♪♫

„KSZTAŁTEM MIŁOŚCI
PIĘKNO JEST”. Organizatorami koncertu byli: Wójt
Gminy Jedlińsk – Wojciech
Walczak, ks. prałat Henryk
Ćwiek oraz Gminny Centrum Kultury i Kultury Fizycznej.
Celem tej imprezy było

Od lewej: ks. H. Ćwiek, J. Zelnik i R. Grudzień
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promowanie działań kulturalnych na terenie naszej
Gminy oraz pielęgnowania
kultury żywego słowa.
Wspaniały aktor, Jerzy
Zelnik, obdarzony niezwykłym głosem interpretował
dzieła literackie poświęcone miłości. Artysta recytował na tle muzyki organowej utwory klasyków
romantyzmu (A. Mickiewicza, J. Słowackiego, K.K.
Norwida) oraz Złotego
Wieku (J. Kochanowskiego,
Sz. Szymonowica) a także
wybrane utwory klasyków
literatury światowej (Petrarca). Aktor wykorzystał
w programie również wiersze ks. Jana Twardowskiego, „Pierwszy list do Koryntian”, które wpisują się
w tradycję biblijną i chrześcijański kontekst miłości.
Zamiarem artysty było
zaprezentowanie bogatej

wizji miłości, od miłości
Boga, bliźniego, natury,
ojczyzny, do miłości własnej. To najpiękniejsze z
uczuć zostało ukazane jako
wędrówka ku dojrzałości
wewnętrznej i doskonalenie się człowieka na obraz
Boga.
Wspaniałą oprawę muzyczną recytacji przygotował Robert Grudzień –
znany w Polsce wykonawca
i interpretator muzyki organowej.
Licznie przybyła na
koncert publiczność pozytywnie przyjęła występ
artystów nagradzając ich
gromki brawami.
Pozwala to organizatorom mieć nadzieję, że koncerty na trwałe wpiszą się
w miejscowe życie kulturalne.
Teresa Leśniewska

Cmentarz grzebalny rzymskokatolickiej paraﬁi Jedlińsk
W obecnym roku mija
dokładnie 210 lat od powstania cmentarza grzebalnego w Jedlińsku. Z racji tej
rocznicy warto uprzytomnić sobie choćby w krótkim
zarysie niektóre zabytkowe
pomniki i nagrobki, dziś
stanowiące wartość historyczno-kulturową.
Rys historyczny
Istniejący przy paraﬁi w Jedlińsku cmentarz grzebalny
został założony w 1798r. staraniem ósmego z kolei proboszcza paraﬁi Jedlińsk ks.
Marcina
Porczyńskiego,
który był dziekanem i proboszczem Jedlińska przez 45
lat (1764-1809). Wytyczony
teren cmentarza pierwotnie okopano
wokół rowem
i obsadzono
wierzbami,
a w środku cały plac cmentarny podzielono uliczkami
na cztery kwatery. Sprawiało
to
wrażenie
terenu należycie zadbanego. W 1858
r.
cmentarz
ten ogrodzono barierami drewnianymi,
które pomalowano olejnymi farbami. Plac cmentarza
szybko jednak zapełniał się
grobami, z tej racji w 1868r.
dokupiono od strony południowej nową część ziemi, dotykającej cmentarza
w celu jego powiększenia.
Pięć lat później 10 września
1873r. nowy cmentarz zo-

stał uroczyście poświęcony,
a następnie, jak pisze ks.
Kloczkowski w kronice paraﬁalnej obywatele Jedlińska
postawili na cmentarzu duży
dębowy krzyż.
Z upływem lat spróchniałe drewniane ogrodzenie
należało zastąpić nowym,
bardziej trwałym. Za czasów pasterzowania ks. Franciszka Góralskiego w 1923r.
cmentarz został ogrodzony
od strony wschodniej i północnej ażurowym murem
z cegły. Panująca epidemia
i duża śmiertelność ludzi
powodowały szybkie zagospodarowanie cmentarza.
Zachodziła więc konieczność jego powiększania . Ks.
Franciszek
Góralski
w 1931 r. dokupił kolejną
działkę, aby
można było
chować
zmarłych.
Z niszczenia II wojny
światowej nie
ominęły także cmentarza
w
Jedlińsku. Niemcy w 1941r.
rozbili mur
cmentarza grzebalnego od strony
wschodniej w celu chowania
swoich zmarłych żołnierzy.
Dziś brak jest jednak dokładnych danych w kronikach
paraﬁalnych, dotyczących
miejsca i liczby, a zwłaszcza
nazwisk pochowanych żołnierzy.
Po wojnie w 1948 r. przystąpiono do naprawy muru
cmentarnego. Odbudowano
część zniszczonego ogrodzenia i wykonano nowe
ogrodzenie od strony południowej i zachodniej, także
z cegły ażurowo ułożonej.
W czasie, kiedy proboszczem był ks. Wincenty Karwacki (1958-1975), paraﬁa zakupiła działkę ziemi,
a drugą otrzymała w darze
od cechu szewskiego. Obie
te działki przeznaczono na
poszerzenie cmentarza.
W latach 1980-1985 ks.
Franciszek Borowski jako
proboszcz paraﬁi Jedlińsk

(1975-1987) prowadził starania u władz państwowych
o przeznaczenie gruntów
rolnych znajdujących się
w sąsiedztwie cmentarza,
a będących własnością paraﬁi, na chowanie zmarłych.
Starania te w 1985r. zostały
uwieńczone sukcesem. Wtedy staraniem ks. proboszcza
całość nowego terenu cmentarza od strony północnej
i wschodniej ogrodzono kamiennym murem. W 2004 r.
kiedy w starej części cmentarza zaczęło brakować miejsc
na chowanie zmarłych, przystąpiono do przygotowania
terenu części nowej cmentarza o powierzchni ok. 400
m2. W tym celu podwyższono wyznaczony teren niemal
do metra przez nawiezienie
ziemi. Postawiono także nowy dębowy krzyż poświęcony 28 czerwca 2004r. Dziś
w tej nowej części cmentarza
jest już kilkadziesiąt należycie uporządkowanych grobów.
Zabytkowe pomniki i nagrobki cmentarza
w Jedlińsku
W dawnej części cmentarza jedlińskiego znajduje się
kilkadziesiąt zabytkowych
pomników i nagrobków.
Niemal wszystkie posiadają tzw. białe karty czyli opis
konserwatorski ze zdjęciem
i podlegają pod ochronę
konserwatora
zabytków.
Warto z tej racji wymienić
niektóre z nich:
• Pomnik Jana Skurosza
zm. 1892r., znajdujący się
przy wejściu na cmentarz
w głównej alei;
• Pomnik ks. Walentego Ru-

dawskiego zm.1839r.;
• Żeliwny pomnik Pawła
Karwackiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej w Radomiu;
• Pomnik z nagrobkami
marmurowymi Ignacego
Trzcińskiego zm. 1843r.;
• Pomnik rodziny Gołębiowskich i Mularskich;
• Pomnik ks. Jana Kloczkowskiego i ks. Jana Pawłowskiego, znajdujący się
środkowej alei cmentarza;

• Pomnik Feliksa i Antoniego Domańskich zm.
1895,1896r.;
• Pomnik Julii Błędowskiej
zm. 1872r.;
• Pomnik Jana Alberskiego
zm. 1923r.;
• Pomnik ks. Franciszka Solarskiego 1904r.;
Większość znajdujących
się na cmentarzu pomników i nagrobków wymaga
konserwacji, aby uratować
je od całkowitego zniszczenia. Może ten artykuł będzie
zachętą do podjęcia się tego
zadania.
ks. prałat Henryk Ćwiek
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„Mieszkajmy piękniej 2008” - rozstrzygnięcie konkursu

K

omisja Konkursowa
w składzie: Andrzej
Kosno - właściciel szkółki Rozsadniczej, Grażyna Wasiłek - pracownik
Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu oraz Teresa Leśniewska pracownik
Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w
Jedlińsku. 19 sierpnia br.
odwiedzili zgłoszone przez
mieszkańców ogrody, posesje i sołectwa. Na konkurs
wpłynęło łącznie 11 zgłoszeń w trzech kategoriach
konkursowych. Komisja
i tym razem nie miała łatwego zadania w wybraniu
tych najładniejszych. Poziom prezentowany przez
uczestników konkursu był
bardzo wyrównany. Właściciele zadbali o bogactwo
kompozycji kwiatowych
i roślinnych. Widać było
także duży wkład pracy,
zaangażowanie właścicieli

w tworzeniu elementów architektury ogrodowej, która pozwala im na spędzanie wolnego czasu w przepięknym otoczeniu. Jury
postanowiło w tym roku
przyznać siedem nagród i
jedno wyróżnienie. W ocenie brano pod uwagę m.in.
architekturę
krajobrazu,
wkomponowanie ogródka w otaczającą zabudowę,
kondycję rosnącej zieleni i
sposób jej utrzymania.
W tegorocznej edycji
konkursu nagrodzeni zostali:
W kategorii „Najładniejszy ogród przydomowy”:
1. Dariusz Lipiński - Stare
Zawady.
2. Bernarda i Grzegorz Podgórzec - Jedlanka.
3. Wiesława Potrzebowska
- Jedlanka
W kategorii „Najładniejsza
posesja”:
1. Jadwiga i Piotr Cichoccy
- Bierwce

Dariusz Lipiński - Stare Zawady

Jadwiga i Piotr Cichoccy - Bierwce
2. Dominik Mikulski - Mo- zauważyć, iż z roku na rok
krosęk
widać poprawę nie tylko
3. Maria Kwiecień - Lu- w indywidualnych gospodwików oraz Iwona Durak darstwach, ale i w estetyce
- Piastów.
całych sołectw. Cieszy nieWyróżnienie: Lidia i An- zmiernie, że nasza gmina
drzej Dąbrowski-Bierwce.
z roku na rok pięknieje.
Równolegle z przeglądem Uroczyste wręczenie naindywidualnych ogrodów gród nastąpiło 14 wrzei posesji komisja oceniła śnia podczas III Turnieju
wsie, które konkurowały Sołectw. Wszystkim nao miano ,,Najładniejsze- grodzonym gratulujemy.
go sołectwa gminy - 2008. Wystawę zdjęć z II edycji
Mogły one ubiegać się konkursu można oglądać
o miano najładniejszej w Urzędzie Gminy do 15
miejscowości dzięki miesz- października oraz na strokańcom, którzy wzięli nie internetowej urzędu.
udział w indywidualnych
Za wsparcie konkursu
kategoriach konkursu. Po- swoją fachową wiedzą oraz
zostałe wsie niestety nie są ufundowanie dodatkowych
brane pod uwagę. Komi- nagród dla zwycięzców,
sja zdecydowała, iż miano organizatorzy dziękują Panajładniejszego sołectwa nu Andrzejowi Kosno z Jew 2008 r. przypadnie miej- dlińska.
scowości Jedlanka. Warto
AG

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej

ZAPRASZA

wszystkich dotychczasowych i nowych uczestników na zajęcia:
- plastyczne od 2 października br.
- muzyczne; nauka gry na instrumentach: gitara, keyboard, akordeon od 06.10. br.
Wszystkich zainteresowanych kółkiem teatralnym
i wokalnym prosimy o kontakt do 06.10.br.
Zapisy w godzinach pracy placówki
od wtorku do piątku lub pod nr. tel. 048 32 13 052
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III Turniej Sołectw Gminy Jedlińsk

września br. w Jedlińsku odbył się III
14
Turnieju Sołectw gminy Je-

dlińsk. Wzięło w nim około
150 zawodników z Bierwieckiej Woli, Czarnego Ługu,
Jedlanki, Jedlińska, Klwatki
Szlacheckiej, Klwat, Starych Zawad, Wierzchowin.
Organizatorem Turnieju był
Wójt Gminy Jedlińsk oraz
Gminne Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, a współorganizatorami:Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.
Sołectwa zmagały się
w 8 konkurencjach. Wszystkie były bardzo zabawne,
ciekawe i wymagające sporo
sprytu i pomysłowości od
uczestników. Tak jak w ubiegłym roku sołectwa rozpoczęły rywalizację od sztafety sprawnościowej, którą
wygrała Bierwiecka Wola,
przenoszenie partnera - Jedlanka, bieg z taczką i rzuty
podkową do celu - Klwatka Szlachecka, przeciąganie liny i plecenie powróseł
Bierwiecka Wola, toczenie
beli siana i dojenie sztucznej krowy Stare Zawady.

Największą ilość punktów 162 - zgromadziło sołectwo
Bierwiecka Wola, tym samym wygrało III Turniej Sołectw gminy Jedlińsk. Drugie
miejsce przypadło Starym
Zawadą, które zgromadziło
132 pkt., trzecie Jedlance,
która zdobyła 108 pkt. O zajęciu miejsca przez sołectwa
decydowała liczba zdobytych punktów w poszczególnych konkurencjach. Sołectwa otrzymały ponadto
dodatkowe punkty za udział
w letnich konkursach i turniejach. Nagrody w tym roku były bardzo wartościowe.
Zwycięskie sołectwo pojedzie na 1-dniowa wycieczkę
do Krakowa. Miejscowości,
które zajęły II i III miejsce
otrzymały równie cenne
nagrody w postaci kos spalinowych ﬁrmy STIHL. Pozostałe sołectwa nagrodzone
zostały sprzętem sportowym
dobrej marki. Fundatorem
nagród był Wójt Gminy Jedlińsk oraz Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. W trakcie
turnieju uczestnicy mogli sprawdzić swoja wiedzę
o bezpieczeństwie pracy na
roli, biorąc udział w quizie.
Organizatorem i fundatorem

nagród w tej konkurencji była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Turniej
wzbogaciły liczne występy
kapel ludowych m.in. Zespół śpiewaczy ,,Czerwone
Korale”, któremu przygrywał
na harmonii polskiej p. Wacław Imiołek, kapela ludowa
,,Sami swoi”, wystąpił także
p. Edward Lipiec z wnuczką
Olą. Występ mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, jak zwykle
wzbudził entuzjazm wśród
publiczności.
Natomiast
miłośnicy muzyki jazzowej
mogli podziwiać występ
młodego i zdolnego muzyka
Patryka Dobosza. Występy
wszystkich zespołów został
nagrodzone gromkimi brawami. Organizatorzy nie zapomnieli także o najmłod-

szych. Dzieci miały możliwość zabawy w wesołym
miasteczku. Mimo tego, że
pogoda nie była najlepsza,
to występ gwiazdy wieczoru ,,Dwie Korony” rozgrzał
publiczność. Wszyscy znakomicie bawili się w rytm
przebojów
„Czerwonych
Gitar” i Krzysztofa Klęczona. Bisom nie było końca.
III Turniej Sołectw trwał do
późnych godzin wieczornych. Na kolejny zapraszamy już za rok.
Organizatorzy
dziękują wszystkim sponsorom za
ufundowanie dodatkowych
nagród dla uczestników
turnieju: Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
oraz Spółdzielni Mleczarskiej
,,ROLMLECZ”.
AG, AM

„Piłkarska kadra czeka”-II miejsce dla Wsoli

Młodzi piłkarze okazali się
lepsi od swoich starszych kolegów w ﬁnale województwa
mazowieckiego piłki nożnej
szkól podstawowych „Piłkarska kadra czeka” w Zdworzu
k. Płocka 27.06 -29.06.2008r.
zajmując drugie miejsce,
przegrywając w ﬁnale tylko
1:0. Pod nieobecność opiekuna zespołu Jana Dupli,
który w tym czasie przebywał na obozie sportowym,
gdzie uczestnikami byli również piłkarze.Wyjazd na ten
turniej doszedł do skutku
dzięki zaangażowaniu oso-

bistym rodzica Janusza Mazurka, który zgodnie z regulaminem uzupełnił skład
drużyny Maciejem Czaplą
i Michałem Dobrowolskim.
Takie osiągnięcie dało sygnał
do uprawiania piłki nożnej
wśród dzieci, które poważnie myślą o karierze piłkarskiej. Uczęszczają systematycznie na zajęcia sportowe
do „Strażaka” Wielogóra,
i klubów radomskich. Może
w przyszłości doczekamy się
z tej grupy wybitnych piłkarzy.
Jan Dupla

Od lewej stoją: Sylwester Brożyna, Kacper Sokalski, Bartłomiej Poneta, Radosław Widuliński. W dolnym rzędzie: Patryk Plewiński,
Bartłomiej Kuraś, Rafał Rak, Bartosz Sadal, Dominik Mazurek
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AKCJA LATO
Wspomnienie z wakacji

M

amy już za sobą
dwa miesiące wakacji, które przeleciały nie
wiadomo kiedy. A zatem
nadszedł czas wakacyjnych podsumowań i wspomnień.
Od początku lipca do
końca sierpnia wszystkie placówki GCK i KF
zorganizowały dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy AKCJĘ LATO. W tym
roku odbywała się ona pod
hasłem ,,Wakacje na wesoło”. Dzięki niej najmłodsi
mieszkańcy naszej gminy mogli korzystać z róż-

i miały one zróżnicowany
charakter. Placówki przygotowały bogatą ofertę
spędzenia wolnego czasu i każdy mógł poszukać
czegoś interesującego dla
siebie. Było w nich dużo
zabawy, sportu, wypoczynku, a także trochę edukacji. Wykorzystując piękną
pogodę, opiekunowie starali się przeprowadzić jak
najwięcej zajęć w plenerze,
jak np: ,,Poszukiwany, poszukiwana”, lub ,,W co się
bawili nasi rodzice”, turniej
badmintona. Nie zabrakło
popularnych i lubianych

Mecz ﬁnałowy ligii gminnej o Puchar Wójta
nych form wypoczynku,
proponowanego im przez
opiekunów. Zajęcia były
prowadzone w świetlicach
w Ludwikowie, Lisowie,
Jedlance, także w Ośrodku Sportu i Rekreacji

turniejów: warcabów, chińczyka, bingo, ping –ponga, a także kalamburów,
familiady. Na zajęciach
plastycznych rozwijaliśmy
umiejętności i wyobraźnię
wykonując np. z plasteliny

Uczestnicy turnieju siatkówki

Rajd rowerowy
Młodzież na wycieczce w Sidzinie
- świat baśni czy techniką
origami płaskiego pejzaże.
Ogromnym powodzeniem
cieszyły się wszelkiego rodzaju quizy, a także gramonopol. Prowadzone były
również pogadanki o szkodliwości nałogów. W trakcie zajęć ,,Cudze chwalicie,
swego nie znacie….” podróżowaliśmy wirtualnie
po największych polskch
miastach, jak np.: Gdańsk,
Wrocław, Toruń. W miesiącu sierpniu w ramach cyklu
,,Poznajemy swoich sąsiadów” zwiedziliśmy ościenną gminę Przytyk i znajdujący się w miejscowości
Kaszów drewniany XVIIwieczny kościół. Wszyscy
uczestnicy rajdu wykazali
się nie lada kondycja, a po
takim wysiłku pieczne kiełbaski zawsze smakują wyjątkowo. W ostatnim tygodniu sierpnia najbardziej
aktywni uczestnicy Akcji

lato wyjechali w nagrodę
na trzydniową wycieczkę
do Sidziny sﬁnansowaną ze
środków GKRPA.
Wiele emocji, radości,
śmiechu i pozytywnej rywalizacji wzbudziły turnieje o Puchar Wójta Gminy
w piłce nożnej i siatkówce
plażowej. Chłopcy z rocznika ‘92 –’94 oraz ‘ 95 i młodsi mogli sprawdzić swoje
umiejętności w turnieju
,,Dzikich Drużyn”. Przystąpiło do niego 16 zespołów
z następujących miejscowości: 2 z Bierwieckiej Woli,
2 z Jankowic, 4 z Jedlińska,
2 Lisowa, 2 ze Starych Zawad oraz po 1 z Wierzchowiny, Jedlanki, Klwat, Piaseczna. W tym roku Puchar
Wójta w kategorii wiekowej
’92 –’94 zdobyła drużyny
z Klwat. Drugie i trzecie
miejsce zajęły drużyny z Jedlanki i Bierwieckiej Woli.
Królem strzelców zostali:

Konrad Łobodzin /Klwaty/ i Kamil Skowroński
/Jedlanka/. Konrad Łobudzin został też najlepszym
zawodnikiem. W kategorii
wiekowej ‘95 i młodsi Puchar Wójta zdobyła drużyna ,,Jedlińsk Czarni”. Drugie i trzecie miejsce uzyskały zespoły z Jankowic
i Bierwieckiej Woli. Tytuł
króla strzelców przypadł
Sebastianowi
Tockiemu
z Jedlanki. Najlepszym zawodnikiem został Maciej
Czapla / Jedlińsk Czarni/.
Wszystkie drużyny otrzymały piłki, a zawodnicy
nagrody rzeczowe, które
ufundowała GKRPA. Na
tym nie koniec sportowych

emocji. W sierpniu zakończyła się również I edycja
Ligi Gminnej w piłce nożnej. Po emocjonujących
meczach, które toczyły
się od czerwca w następujących miejscowościach:
Lisów, Jedlanka, Klwatka
Szlachecka i Jedlińsk, zwycięstwo przypadło drużynie
z Jedlanki, która nie przegrała żadnego meczu II i III
miejsce zajęły Wierzchowiny i Klwatka Szlachecka.
W dniach 16- 17 sierpnia
o Puchar Wójta w siatkówce
plażowej walczyło ostatecznie 11 par: 5 ze Wsoli po 2
Bierwieckiej Woli, Jedlińska i Klwat. Pomimo mało
plażowej pogody, niesprzy-

jającej graczom atmosfera
była jak najbardziej gorąca. Choć nie dopisali kibice, turniej można uznać za
interesujący. Finał był bardzo wyrównany. Walczyły
w nim, jak w ubiegłym roku
drużyny z Jedlińska i Wsoli. O zwycięstwie i tym razem zadecydował trzeci
set. I miejsce wywalczyła
para Dominik Kiełbasa,
Marcin Kowalski /Wsola/, II miejsce przypadło
Krzysztofowi Cielniakowi
i Michałowi Kwiatkowskiemu /Jedlińsk/ III miejsce
zajął Dominik Lutek, Piotr
Zalewski /Wsola/.
Wszystkie zespoły otrzymały nagrody rzeczowe

i dyplomy.
Gratulujemy drużynom,
które wykazały się sportową
postawą i walczyły w turniejowych zmaganiach do
końca, nie wycofując się po
pierwszej porażce.
Dziękuję sędziom za włożoną pracę, a wszystkim
osobom
towarzyszącym
najmłodszym w ich sportowych zmaganiach, za niezwykłe zaangażowanie.
Uczestnikom
zmagań
turniejowych gratulujemy
i zapraszany w za rok.
Agnieszka Gryzek

WÓJT GMINY JEDLIŃSK
GMINNE CENTRUM KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
CAŁE RODZINY DO WSPÓLNEJ ZABAWY
NA IMPREZIE PLENEROWEJ

,,ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”
28.09.2008 r. o godz. 14:00
ŚWIETLICA w LUDWIKOWIE

Uczestnicy turnieju Dzikich Drużyn-rocznik ’95 i młodsi...
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...oraz rocznik 92-94.

W programie konkursy na:
największego ziemniaka, najciekawszy kształt ziemniaka, najdłuższą obierkę, najszybciej obranego ziemniaka, najciekawszą rzeźbę, z ziemniaka oraz konkurencje sportowe dla każdego
16.15 - Ogłoszenie wyników konkursów
16.30 - 18.30 Występy zespołów i kapel ludowych: „Gozdowianki” z Gozdu, „Czerwone korale”, Kapela Wacława Imiołka, Kapela Braci Tarnowskich, Kapela Krzysztofa Rokicińskiego
18.00- Biesiada z ziemniakiem
18.45 - Zabawa
7
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ROK 2008 KOLEJNYM ROKIEM INWESTYCJI W GMINIE JEDLIŃSK

ak co roku gminny program inwestycyjny zaJ
wiera szereg kluczowych za-

dań z zakresu komunikacji,
budownictwa
drogowego,
komunalnego, oświatowego
oraz ochrony zdrowia.
Okres zimowy 2008 r. poświęcono na przygotowanie
formalno-prawne inwestycji
polegające na opracowaniu
projektów budowlanych, uzyskaniu pozwoleń na budowę,
przygotowaniu
postępowań
przetargowych.
Dzięki takiej organizacji już
wiosną rozstrzygnięto pierwsze postępowania przetargowe,
wprowadzono też wykonawców robót na zadania. W tym
czasie wybudowane zostały następujące odcinki dróg:
- Wola Gutowska – Ludwików
długości 665mb
- Klwaty – Kamińsk o długości
437mb
- ul. Leśna w Jedlińsku o długości 400mb
- ul. Relaksowa w Wielogórze
o długości 633mb
- Jedlanka – Narty o długości
1120mb
- Jeziorno – Wykrętek o długości 1430mb
- Gutów Bród – Ludwików
o długości 1450mb.
Drogi te posiadają nową
nawierzchnię asfaltową lub
z kostki betonowej jak w przy-

Szkoła Podstawowa w Jedlance
padku ulicy Leśnej w Jedlińsku,
odwodnienie nawierzchni oraz
oznakowanie.
Aktualnie budowane są następujące odcinki dróg i ulic:

Droga Gutów Bród-Ludwików

Boisko do koszykówki we Wsoli
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- Nowa Wola o długości
890mb
- Janki – Bierwiecka Wola
o długości 466mb
- Klwaty Stara Wieś o długości
510mb
- ul. Poprzeczna w Wielogórze
o długości 620mb
- ul. Energetyków w Jedlińsku
o długości 369mb
- ul. Kościuszki w Jedlińsku
o długości 322mb.
Wykonane zostaną ponadto
odcinki dróg, na które obecnie
prowadzone są postępowania
przetargowe a mianowicie:
- ul. Leśna w Wielogórze o długości 670mb
- Wielogóra – Klwaty o długości 800mb
- Jedlanka – Bierwiecka Wola
– nakładka asfaltowa o długości 1980mb.
Przeprowadzone
zostały
również remonty cząstkowe
nawierzchni dróg asfaltowych
w miejscowościach:
- Wielogóra ul. Kościelna 451m²

Otwarcie drogi w Jeziornie

Ośrodek zdrowia w Bierwcach
- Wielogóra ul. Kwiatowa 35m²
- Wierzchowiny - 283m²
- Kruszyna - 109m²
W ramach inwestycji oświatowych wykonana została termomodernizacja /docieplenie
ścian stropów/ budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jedlance. Szkoła oprócz efektu w postaci docieplenia otrzymała nowy estetyczny wygląd,
na jaki złożyła się kolorystyka
wykonanych tynków strukturalnych.
Natomiast Zespół Szkół Publicznych we Wsoli „wzbogacił
się” o nowe boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, na podbudowie z asfaltobetonu posiadające profesjonalne wyposażenie i ogrodzenie. Bliźniacze boisko znajduje
się w Jedlińsku.
W Bierwieckiej Woli rozpoczęto roboty budowlane przy
realizacji boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej. Obiekt sportowy będzie

się składał z boiska do koszykówki, boiska do piłki ręcznej,
boiska do siatkówki na jednej
płycie poliuretanowej z pełnym
wyposażeniem i ogrodzeniem.
Boisko posiadać będzie wymiary 47,00x24,00m.
Jedną z ważniejszych i kosztownych inwestycji w gminie
jest budowa Ośrodka Zdrowia
w Bierwcach, którą rozpoczęto w 2007r. Jej zakończenie
i przekazanie do użytkowania
nastąpi w pierwszych dniach
października br. Zadanie jest
współﬁnansowane z budżetu
Województwa Mazowieckiego.
Będzie to nowoczesny obiekt
posiadający w swym zakresie
trzy gabinety lekarskie, gabinet
stomatologiczny, gabinet zabiegowy, pokój szczepień oraz całe
zaplecze socjalno – sanitarne.
Nowo wybudowany budynek Ośrodka Zdrowia zastąpi
obecnie użytkowany obiekt nie
spełniający aktualnie elementarnych standardów dla tego
typu placówek.

Ul. Leśna w Jedlińsku

Latem br. rozpoczęła się
realizacja zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody
w Jedlińsku”. Stacja ta zaopatruje w wodę m. in. mieszkańców Bierwiec, Gutowa, Woli
Gutowskiej, Jedlińska, Jedlanki,
Mokrosęk, Piaseczna, Lisowa.
Inwestycja polega na montażu
nowych zbiorników hydroforowych, z osprzętowaniem
oraz zamontowaniu nowych
zbiorników ﬁltracyjnych wraz
z niezbędnymi instalacjami
elektrycznymi celem poprawy
jakości wody pitnej. Poprawi to
przepustowość i wyeliminuje
osłabienie ciśnienia wody w sezonie letnim.
Rozstrzygnięty został również przetarg na budowę sieci
wodociągowej z przyłączami w miejscowości Urbanów
o łącznej długości 2376,00mb
z przyłączami dla 22 odbiorców o łącznej długości 389mb.
Zakładany termin zakończenia budowy to 15.12.2008r.
Urbanów jest jedną z ostatnich

miejscowości w gminie która
nie posiadała dotychczas sieci
wodociągowej.
Rozwiązaniem
problemu
dojazdu do łąk rolników z Lisowa było wykonanie wspólnie
z Urzędem Marszałkowskim
nowego mostu na rzece Ra-

::
domce. Jest to bliźniaczy most,
jaki w 2007 r. wykonali żołnierze na drugiej odnodze rz. Radomki.
Plan inwestycyjny w gminie
na br. zakłada również wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego. Jej realizacja
nastąpi w okresie jesiennym
z uwagi na problemy związane z uzyskaniem stosownych,
prawidłowych warunków technicznych od dysponenta sieci
elektroenergetycznych i opracowaniem projektów budowlano-kosztorysowych.
Przewiduje się że rozpoczęcie
robót związanych z modernizacją oświetlenia drogowego w 17
miejscowościach gminy nastąpi
w październiku br.
Aby zapewnić sprawność
działania i bezpieczeństwo
przeciwpożarowego oraz skuteczność reagowania w nagłych
zdarzeniach, także drogowych,
niezbędny jest sprawny sprzęt
strażacki. W sierpniu br. Gmina Jedlińsk zakupiła średni
używany samochód ratowniczo – gaśniczy, co pozwoli
na skuteczne niesienie pomocy osobom poszkodowanym
w różnego rodzaju zdarzeniach
losowych. Na zakup pojazdu
gmina Jedlińsk pozyskała dotację od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach
programu OSP -2008.
Adam Zieliński

Samochód ratowniczo-gaśniczy

Most w Lisowie
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Z prac Rady Gminy Jedlińsk

esja Rady Gminy została zwołana przez
Przewodniczącego Rady na
dzień 26 czerwca br.
Podjęte zostały uchwały
w sprawie :
-Nr XX/24/08- Nr XX/54/
08 uchwalenia Statutu Sołectwa : Bierwce , Bierwiecka Wola, Boża Wola, Czarny
Ług, Górna Wola, Gutów,
Janki, Jankowice, Jedlanka, Jedlińsk, Jeziorno, Kamińsk, Klwatka Szlachecka,
Klwaty, Kruszyna, Lisów,
Ludwików, Mokrosęk, Narty, Nowa Wola, Nowe Zawady, Piaseczno, Piastów,
Płasków, Romanów, Stare
Zawady, Urbanów, Wielogóra, Wierzchowiny, Wsola, Wola Gutowska,
-Nr XX/55/08 przyjęcia
i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jedlińsk
na lata 2008-2015,
-Nr XX/56/08 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2008 r.
-Nr XX/57/08 wynagrodzenia Wójta Gminy,
-Nr XX/58/08 udzielenia
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego celem zabezpieczenia
prawidłowego wykonania
umowy o doﬁnansowanie realizacji projektu pn.
„Budowa
wielofunkcyjnego boiska sportowego
o nawierzchni syntetycznej
w Bierwieckiej Woli” ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej .
Komisje Rady odbywały

posiedzenia zgodnie z zaplanowanym harmonogramem .
W ustawowym terminie
Wójt przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Radomiu i Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za I półrocze 2008 r.
Uzyskano
dochody
w kwocie 19.328.722,31 zł,
co oznacza realizację planu
w 54,32 % . Dochody własne zrealizowano w 51,53
%. W I półroczu wydatki
zrealizowano w kwocie:
14.152.087,92 zł co stanowi 37% planu rocznego.
Poszczególne pozycje wykonania planu dochodów
i wydatków ujęte w przedłożonej informacji zgodne
są ze sprawozdaniami statystycznymi.
W informacji omówiono
realizację ważniejszych źródeł dochodów i wydatków.
Przedstawiono też przebieg
wykonania poszczególnych
zadań inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok budżetowy.
Wójt wydał zarządzenia
w sprawach:
- powołania Komisji Przetargowej,
- na roboty remontowe
w budynku szkolnym w Starych Zawadach oraz remont
dachu we Wsoli ,
- na remont pomieszczeń
sanitarnych w budynku

„Kobieta aktywna – kobietą jutra”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do
realizacji projektu systemowego współﬁnansowanego
z Europejskiego Funduszu
Społecznego w Ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet VII
Promocja integracji społecznej, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
Projekt zgłoszony przez
GOPS nosi tytuł „Kobieta
aktywna – kobietą jutra”.
Kierowany jest do 22 kobiet z terenu gminy Jedlińsk
pozostających bez zatrud-
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nienia, a znajdujących się
w trudnej sytuacji rodzinnej
i z uwagi na to korzystających z pomocy tutejszego
Ośrodka. Główny problem
kobiet, do których skierowany jest projekt, to brak
przygotowania do podjęcia
pracy. Mając na uwadze powyższe GOPS za główny cel
realizowanego projektu postawił sobie szeroko pojętą
aktywizację zawodową kobiet z terenu gminy. Poprzez
szereg kursów zawodowych
oraz warsztatów z zakresu
doradztwa
zawodowego,
poradnictwa prawnego i po-

Dożynki powiatowe w Wierzbicy

szkolnym w Jedlińsku ,
- na dostawę średniego samochodu pożarniczego dla
jednostki OSP w Jankowicach,
- na przebudowę ulicy Energetyków w Jedlińsku,
- na przebudowę drogi
gminnej ul. Poprzeczna
w Wielogórze gmina Jedlińsk ,
- na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego
o nawierzchni syntetycznej
w Bierwieckiej Woli ,
- na modernizację kotłowni
węglowej na gazową w budynku GCKiKF i Biblioteki
w Jedlińsku,
-na remont ulic i chodników w Jedlińsku ,
-na przebudowę drogi gminnej Klwaty-Stara Wieś,
- na zakup-sprzedaż artykułów żywnościowych dla stołówek szkolnych we Wsoli
i w Jedlińsku ,
-wyboru najkorzystniejszej
oferty w przetargu nieograniczonym na „Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Jedlińsk w roku
szkolnym 2008/2009”,
-na przebudowę drogi
gminnej Wielogóra -Klwaty, gmina Jedlińsk,
-na przebudowę drogi
gminnej ul. Leśna w Wielogórze , gmina Jedlińsk
-na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Urbanów ,
-nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy
Jedlińsk z przeznaczeniem

na cel publiczny,
-przeznaczenia do wydzierżawienia
nieruchomości
komunalnych Gminy Jedlińsk,
-powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego,
-przedłożenia
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Jedlińsk za
I półrocze 2008 r.,
-powołania Komisji konkursowej na kandydata na
Dyrektora Zespołu Szkół
Publicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Wierzchowinach ,
-ustalenia normy zużycia paliwa i wykorzystania
samochodu
ratowniczo-gaśniczego przez OSP we
Wsoli ,
-ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie
pomocy ﬁnansowej dzieciom na zakup podręczników ,
-uzupełnienia składu Komisji Konkursowej na kandydata na Dyrektora Zespołu
Szkół Publicznych w Wierzchowinach,
-powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
-wprowadzenia
zmian
w budżecie gminy na 2008
r. (4 zarządzenia).

mocy psychologicznej zakłada się podniesienie kwaliﬁkacji zawodowych, wzrost
umiejętności, odbudowanie
wiary we własne możliwości wśród 22 kobiet. Ścieżka
szkoleniowa przewidziana
w ramach projektu obejmuje cykl szkoleń zawodowych,
takich jak:
- Kurs prawa jazdy kat. B
- Opiekun osób starszych
- Obsługa kasy ﬁskalnej
- Kurs komputerowy
- Kucharz małej gastronomi
- Fryzjer
- Bukieciarstwo
Zaplanowano także doradztwo zawodowe oraz
warsztaty prawne i psycho-

logiczne.
Zakłada się, że panie
uczestniczące w projekcie
podniosą swoje kwaliﬁkacje
zawodowe, nabędą umiejętność konstruowania dokumentów aplikacyjnych niezbędnych obecnie na etapie
poszukiwania zatrudnienia,
podniosą swoją samoocenę
a przede wszystkim uzyskają
wymierna informację na temat aktualnego rynku pracy.
Być może w konsekwencji
będzie to skutkować podjęciem stałej pracy zawodowej, co w rezultacie może
powodować usamodzielnienie ﬁnansowe tych rodzin.
Monika Rutka

W miesiącu wrześniu planowane są dwie sesje Rady
Gminy .
Ewa Koper

Sierpień to czas wytężonej
pracy przy żniwach. Jest to
również czas podziękowań
za obﬁte plony. Tradycyjnie jak w latach ubiegłych
rolnicy dziękowali za nie,
najpierw w swoich paraﬁach, a następnie 31.08 na
Dożynkach Powiatowych
w Wierzbicy.
Uroczystość rozpoczęła
się Mszą Świętą, którą celebrował ks. biskup Edward
Materski wraz z proboszczem Wierzbicy ks. Janem
Chodelskim.
Gminę Jedlińsk w tym
roku reprezentowali mieszkańcy Ludwikowa. Wykonali piękny dożynkowy
wieniec, który otrzymał
wyróżnienie. Przygotowana została również oprawa
muzyczna, tzw. obśpiewanie wieńca. Dokonał tego
zespół „ Czerwone Korale”

działający przy Gminnym
Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej w Jedlińsku, składający się w zdecydowanej
większości z mieszkanek
Ludwikowa. Paniom przygrywał na harmonii pan
Wacław Imiołek z Jedlanki.
Zespół prezentował się

iebywale szybko minęły tegoroczne wakacyjne miesiące. Dla wielu
był to czas wypoczynku po
wytężonej pracy intelektualnej, czas wytchnienia przed
nowymi wyzwaniami.
PRZYJEMNE
Z POŻYTECZNYM
Uczniowie
Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
T. Kościuszki w Jedlińsku
uczestniczyli w kilku propozycjach zaoferowanych
przez szkołę, wyjeżdżając
w odległe zakątki naszego
kraju.
Uczeń kl. IV – Kamil Płaskociński - przebywał na
obozie edukacyjnym w Serpelicach nad Bugiem – który był nagrodą w konkursie
„Alﬁk matematyczny”.
Martyna Rąbkowska, tegoroczna absolwentka szko-

Organizatorzy
zadbali
również o to, aby na imprezie nie zabrakło skocznej
muzyki, o czym świadczą
występy różnych zespołów
np., Tia Maria dla najmłodszych i Toples w godzinach
wieczornych. Imprezie towarzyszyły różnego rodzaju
stoiska wystawiennicze, na
których można było obejrzeć oraz kupić wyroby rękodzieła ludowego. Licznie
prezentowały się stoiska
Kół Gospdyń Wiejskich, na
których można było posmakować tradycyjnych potraw
wiejskich.
Wspaniała pogoda i liczne atrakcje przygotowane
przez organizatorów sprawiły, że impreza dożynkowa
trwała do godzin nocnych.
Anna Malinowska

WAKACJE MINĘŁY JAK SEN KOLOROWY

N

również w dalszej części dożynek, tzw. części artystycznej, wykonując kilka utworów ludowych i wzbudzając
duże zainteresowanie wśród
publiczności.
Odbyło się wiele konkursów związanych z życiem
i pracą na wsi.

ły podstawowej w Jedlińsku
– uczestniczyła w trzytygodniowym obozie językowym w Przytoku koło Zielonej Góry. Pobyt Martyny był
sponsorowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.
MŁODZI PLASTYCY
Atrakcyjna formą wypoczynku dla sześciorga
uczniów z naszej szkoły był
plener malarski w miejscowości Borówko koło
Bydgoszczy. Wyjazd dzieci umożliwiła współpraca
z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole w Warszawie i Klubem Przodujących Szkół. Uczestnicy pleneru doskonalili swoje umiejętności plastyczne, malując
na jedwabiu, formując prace
przestrzenne z masy solnej,
rzeźbiąc w drewnie, realizując prace graﬁczne. Dzieci spotkały
się również
z reżyserem
- Krzysztofem Zanussim, kompozytorem
- Januszem
Tylmanem
oraz przedstawicielami wolontariatu
z Wielkiej

Brytanii,
Niemiec
i Chin.
W GÓRY!
NA ŁĄKI,
NA HALE!
Słońce,
pogoda i dobry humor
d opis y w a ły również
grupie kolonijno-oazowej, ﬁnansowanej przez „CARITAS” paraﬁi
Jedlińsk. Od 4 do 14 lipca
trzydziestoosobowa grupa
uczniów ze szkół podstawowych z Jedlińska, Jedlanki,
Zawad Starych i gimnazjum
w Jedlińsku, przebywała
w Olczy koło Zakopanego.
Opiekunowie, którymi byli
klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu oraz dyrektor szkoły
podstawowej w Jedlińsku –
pan Dariusz Cielniak - proponowali ciekawe zajęcia.
Nadszedł 1 września. Naukę w Publicznej Szkole
Podstawowej w Jedlińsku
rozpoczęło 294 uczniów
– wszyscy pełni zapału,
nadziei oraz chęci do nauki. Życzymy więc, by rok
szkolny 2008/2009 obﬁtował
w sukcesy i dał wiele satysfakcji uczniom, rodzicom
i nauczycielom.
Bożena Cieślak

OBÓZ SPORTOWY
USTRONIE MORSKIE
Uczniowie z Zespołu Szkół
Publicznych we Wsoli wypoczywali nad morzem.
Oprócz zajęć rekreacyjno-sportowych był czas na plażowanie i kąpiele, dyskoteki,
ogniska.
Wieczorami uczestnicy
obozu brali udział w różnych zabawach i konkursach: „randka w ciemno”,
„jaka to melodia” czy pokaz
mody i fryzury.
Dzieci zwiedziły również
Kołobrzeg połączony z rejsem statkiem po morzu, latarnię morską w Gąskach.
Najwięcej wrażeń było na
„pirackiej przygodzie” gdzie
każdy przeszedł chrzest
morski.
Marzena Okruta-Dupla
Jan Dupla
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pośród licznych przedstawicieli świata owaS
dów pszczoła miodna ma

dla człowieka największe
znaczenie. Korzyści bez-

ŻYCIE MIODEM SŁODZONE
też własne wypracowane na
przestrzeni lat. Na naszym
terenie także istnieje kilka
dobrze utrzymanych pasiek
Z olbrzymią pasją pszcze-

w samodzielnie przez Pana
Pawła wykonanych ulach.
Jest tu również dobrze urządzona pracownia i magazyn.
Ze zbytem miodu Pan Paweł
nigdy nie miał problemu ponieważ od lat kupują go stali
klienci. Specjalnością domu
jest pyszna „nalewka biskupia” na miodzie.
Pan Molenda przekazał
mi również kilka pożytecznych informacji na temat
miodu i jego właściwości
a mianowicie:

Warto przeczytać
Kolejną pasją Pana domu,
której poświęca sporo czasu
jest zbieractwo i rzeźbiarstwo. W przydomowym,
ukwieconym ogrodzie Państwa Molendów zachwycają
bogate zbiory świątków i innych drewnianych rzeźb wykonanych przez właściciela.
II miejsce w konkursie
zostało przyznane pasiece Pana Tadeusza Krekory
z Jedlińska.
Pasieka istnieje od 5 lat.
W rodzinie Pana Tadeusza

Pan Paweł Molęda i jego pasieka

pośrednie, jakie dają nam
pszczoły, są powszechnie
znane: stanowią je miód,
wosk, pyłek, kit, a także jad
pszczeli. Korzyści pośrednie
z gospodarstw pszczelich
polegają na zwiększeniu
plonów nasion i owoców roślin uprawnych przez udział
pszczół w zapyleniu ich
kwiatów. Szkoda, że czasem
zapominają o tym nawet doświadczeni sadownicy wykonując opryski kwitnących
sadów w godzinach najwięk-

larstwem zajmują się Paweł
Molenda i Tadeusz Krekora.
Obaj Panowie są laureatami
konkursu „NA NAJŁADNIEJSZĄ PASIEKĘ”, organizowanego przez Związek
Pszczelarstwa i Starostwo
Powiatowe w Radomiu. Puchary dla zwycięzców ufundował również Wójt naszej
gminy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
I miejsce w konkursie
zdobyła pasieka Pana Pawła Molendy ze Wsoli.

Przydomowy ogród Państwa Molędów

szej aktywności pszczół.
Planowa produkcja miodu
dobrej jakości nie jest rzeczą
łatwą, wymaga od pszczelarza wiele poświęcenia, jak
również nie małej wiedzy.
Wielką wagę ma tu także doświadczenie, i to zarówno to
zaczerpnięte od innych, jak

Pasieka powstała 50 lat
temu. Początkowo był to
tylko jeden ul – prezent od
ojca, także pszczelarza. Stopniowo w miarę zdobywanej
wiedzy i umiejętności pasieka rozrastała się. W chwili
obecnej w pasiece znajduje się 35 rodzin pszczelich
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Pasieka Pana Tadeusza Krekory

• Miód jest higroskopijny
(wchłania wodę z otoczenia), dlatego należy trzymać
go w szczelnie zamkniętych
naczyniach, także i z tego
powodu, by nie nabrał obcych zapachów.
• Podgrzewany do temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza, traci swoje najcenniejsze substancje.
• Krystalizacja miodu /tzw.
scukrzenie/ po pewnym
czasie to świadectwo jego
dobrej jakości.
• Tylko świeży, naturalny
i płynny miód leje się do
naczynia tworząc na powierzchni piramidkę.
• Należy przechowywać go
w chłodnym i ciemnym
miejscu.
• Miód ma właściwości
lecznicze, wzmacnia odporność organizmu, dlatego też
wskazane jest aby spożywać
przynajmniej 1 łyżkę miodu dziennie rozpuszczoną
w szklance letniej wody z dodatkiem soku z ½ .cytryny.

ROLNIKU ROZLICZ NISKOTOWAROWE ZOBOWIĄZANIA !!!
Rolnicy, którzy otrzymali
trzecią ratę wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych
muszą się pospieszyć ze złożeniem oświadczenia w Agencji
Restrukturyzacji.
Zgodnie
bowiem z obowiązującymi
przepisami na wykonanie
wszystkich tak zwanych ce-
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lów pośrednich jest tylko pół
roku od dnia wypłaty trzeciej
raty wsparcia.
Zatem, aby dostać czwartą
i piątą ratę, należy udowodnić, że wypełnione zostały
wszystkie cele zawarte w planie rozwoju gospodarstwa.
Jeżeli któreś z nich nie jest

„Ogród krok po kroku” - M. Wehland. Książka prezentuje i opisuje różne typy oczek wodnych, sposoby
ich budowy i pielęgnacji. Zawiera też wiele praktycznych informacji o gatunkach roślin.
„Ucieczka do Szkocji”- C. Maxwell. Pasjonujący
romans, trzymający w napięciu tak, że nie sposób się
oderwać.
„Planeta Ziemia”. To zbiór najróżniejszych, najciekawszych informacji o naszej planecie. Książka zawiera ilustracje, zdjęcia, ciekawostki.

zrealizowane rolnik automatycznie traci prawo do dalszego wsparcia nie tracąc przy
tym wcześniej otrzymanych
pieniędzy. Druki oświadczeń
otrzymacie Państwo w biurze
Agencji.
Irena Walczak

od dawna pszczelarstwem
zajmował się ojciec i brat. To
od nich pochodziły pierwsze ule i podstawowa wiedza dotycząca pszczół. Pan
Tadeusz niczego nie robi
połowicznie. Bardzo szybko zdobył obszerną wiedzę
z fachowych czasopism. Ale
najważniejsze są własne obserwacje i doświadczenie.
W pasiece o 20 ulach pozyskiwany jest pyłek kwiatowy,
propolis /tzn. kit pszczeli/
i różne gatunki miodu. Nowością pasieki są miody
kremowane o konsystencji
gęstej śmietany, które zachowują wartości odżywcze
i konsystencję przez ponad
rok. W pracowni pszczelarskiej znajduje się sporo
urządzeń własnej konstrukcji a także pokaźna wystawa
świec woskowych wykonanych własnoręcznie przez
właściciela. W tym roku Pan
Tadeusz zajął się również
hodowlą matek pszczelich
na własny użytek . W przyszłości ma zamiar rozszerzyć
hodowlę matek i rozprowadzać je wśród pszczelarzy.
Własnymi spostrzeżeniami
zamierza podzielić się z innymi pszczelarzami pisząc
artykuły do fachowych czasopism.
Irena Walczak

sierpnia 2008 zakończyły się rozgrywane na lotnisku Aeroklubu
Radomskiego 9 Mistrzostwa Europy w Akrobacji
Szybowcowej. Ceremonie
zakończenia
Mistrzostw
poprzedziły
minipokazy.
W sobotnie popołudnie
niebo uchyliło rabka błękitu i w małym oknie dobrej
pogody pozwoliło pilotom
uczestnikom pokazów zaprezentować swoje wysokie
umiejętności licznie zgromadzonej publiczności. Kto
zdecydował się przybyć do
Piastowa z całą pewnością
nie żałuje. Punktualnie o godzinie 14.00 wystartował na
samolocie M-28 Skytruck
Wiesław Cena z załoga prezentując niesamowite walory tego samolotu. W pamięci publiczności zapadnie
zapewne precyzyjne, bardzo
krótkie lądowanie oraz ....
kołowanie do tylu. Kolejnym punktem programu
był pokaz akrobacji indywidualnej wykonany przez
Marka Szufe na samolocie
Skybolt. Zapierające dech
w piersiach akrobacje w wykonaniu Marka potęgowane gwizdem linek zrobiły
na wszystkich niesamowite
wrażenie. W chwile po lądowaniu Marka do startu szykowały się trzy Cessny, dwie
172 i jedna 182 za sterami
których zasiedli Andrzej Komisarski jako prowadzący,
oraz skrzydłowi Irek Jesionek i Andrzej Fokt, którzy
zaprezentowali publiczności

W 2008 r. Gminna Biblioteka Publiczna
w Jedlińsku obchodzi
60-lecie swojej działalności.

Wartość jubileuszu to nie świąteczna gala, to
zamknięty rozdział historii i nasze wspomnienia.
Historia biblioteki to nie tylko imponująca liczba
książek i czytelników, ale przede wszystkim troska
o rozwój intelektualny i kulturalny naszej lokalnej
społeczności.

bardzo precyzyjny lot w szyku. Niewątpliwie atrakcją
był również, jak zwykle przeprowadzony przy pięknym
podkładzie
muzycznym
AMENO, pokaz Jurka Makuli na szybowcu Solo Fox.
Idealnie
skomponowany
program podkreślony świecami dymnymi powodował
ze wszyscy z zainteresowaniem i częściowo niedowierzaniem kręcili głowami, iż
można tak pięknie latać na
szybowcu. Kolejnym punktem programu byl pokaz

tyczkami, czy tez element
bardzo precyzyjnego ladownia na punkt. Punktualnie
o godzinie 15.00 nad naszymi głowami swój program
rozpoczął Zespół Akrobacyjny Orlik, który po raz
pierwszy mógł zaprezentować się nad naszym lotniskiem. Liczna publiczność
brawami nagrodziła występ
pilotów którzy z precyzją
wykonywali swój program.
Kolejną atrakcją przygotowaną dla publiczności był
pokaz i prezentacja w locie

i prezentacja w locie samolotu Zlin Z-526 F za sterami
którego zasiadał wielokrotny
uczestnik Mistrzostw Polski
w Akrobacji Samolotowej
Jacek Osiński. Po zakończonym pokazie Jacka do startu
przygotowywał się Grzegorz
Krzyżanowski - pilot Aeroklubu Radomskiego, wicemistrz naszego kraju PPG.
W swoim występie prezentował elementy lotu z minimalna czy tez maksymalna
prędkością, slalom między

samolotu M-18 Dromader
za sterami którego zasiadał
Tadeusz Jędrzejek. Po lądowaniu Dromadera przed publicznością zaprezentował
się Ireneusz Jesionek który
przesiadł się z Cessny tym
razem na Extre 300 L i zaprezentował swój kunszt wykonując wiązankę akrobacji
wyczynowej, za co podobnie
jak pozostali uczestnicy naszych pokazów zebrał rzęsiste brawa. Kolejne minuty
to blok modelarski, pokaz

akrobacji modelem na uwięzi, pokaz walki powietrznej,
pokaz w locie makiety oraz
prezentacja w locie modelu
śmigłowca. W chwilę później nad głowami publiczności zaprezentował się
Tomasz Jeromin na swojej
motolotni prezentując swój
bardzo atrakcyjny program
w locie. Publiczności zaprezentowali się również na samolocie Junior - Waldemar
Dąbrowka i Andrzej Fokt
oraz na samolocie Skyranger Mirosław Danik i Tadeusz Jędrzejek.
Niestety, już w trakcie pokazów doszła do nas informacja, że nie przylecą nad
nasze lotnisko zapowiadane
i oczekiwane przez wszystkich samoloty F-16, niestety
pogoda tym razem pokrzyżowała nam wszystkie plany. A więc... do następnego
razu.
Liczna publiczność zgromadzona na naszym lotnisku z całą pewnością nie
żałowała sobotniego popołudnia spędzonego na lotnisku w Piastowie.
Ceremonia zakończenia
odbyła się z kilkunastominutowym
opóźnieniem,
ponieważ po zakończeniu
pokazów nad lotniskiem
rozpętała się wielka burza
i cala uroczystość zakończenia Mistrzostw musieliśmy
przenieść do hangaru. Ceremonia dekoracji mistrzów
była ostatnim elementem
kończącym zawody.
Źródło: www.egac2008.com
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ardzo dobra postawa
futbolistów z Jedlińska
i Wielogóry, kolejny strzelec
w ﬁnale OOM, młodzi lekkoatleci znów w czołówce
makroregionu, sukcesy wychowanków w imprezach mistrzowskich to najciekawsze
wydarzenia minionych trzech
miesięcy z udziałem naszych
sportowców.

SPORT

rutynowanych graczy połączona z młodymi piłkarzami, którzy grali w składzie juniorów.
Cel, który sobie postawiliśmy
w rundzie jesiennej – zajęcie
jednego z dwóch pierwszych
miejsc w grupie – jest realny.
Gramy skutecznie i to cieszy.
Nie boimy się nikogo, chociaż
do wszystkich zespołów podchodzimy z respektem. Groź-

jącym wychowawcą młodych
piłkarzy –zakończył. Dodajmy, że młodzieżowa drużyna
w dotychczasowych trzech
spotkaniach nie poszła śladem
starszych, ponosząc dotkliwe
porażki.
Bardzo dobrze zainaugurowali rozgrywki w klasie B futboliści z Wielogóry występujący w tym sezonie pod nazwą

LKS Jedlińsk - od lewej stoją: trener Jan Juszczak, Robert Figura, Sławomir Molenda, Bartosz Nowicki,
Łukasz Kaczor, Norbert Żarłok, Daniel Fijoł; w dolnym szeregu: Filip Okruta, Dominik Gławiński, Bartosz Cheda, Jarosław Jelonek, Ernest Pawelec. W składzie (brak na zdjęciu): Krzysztof Przydatek, Andrzej
Słomski, Paweł Kurek, Jacek Nowak, Robert Wojciechowski, Michał Szydłowski.

Na drodze do awansu?
Udanie rozpoczęli rundę jesienną piłkarze LKS Jedlińsk.
W rozgrywkach A-klasowych,
po siedmiu meczach zajmują trzecie miejsce w grupie
drugiej, mając na koncie 16
punktów. Bardzo dobry bilans
bramkowy 24:8. W rozegranych spotkaniach LKS doznał
pierwszej porażki w siódmej
kolejce w Policznie, ulegając
Gryfowi 1:2. Do tego czasu
nasz zespół przewodził w ligowej tabeli odnosząc pięć zwycięstw i remisując w inauguracyjnym spotkaniu w Zajezierzu. Prawdziwą wartość ekipy
z Jedlińska zweryﬁkują jednak
kolejne mecze z drużynami
z górnej połówki tabeli. Trener
Jan Juszczak rzeczowo ocenia
dotychczasową postawę zespołu – procentuje dobre zestawienie zespołu. To taka mieszanka
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ne są drużyny spadkowiczów
z okręgówki – Magnuszewa
i Mogielnicy, które aktualnie
liderują. Szczególnie trudne
są spotkania na boiskach przeciwników, którzy dysponują
nierówną murawą. Tam często rządzi przypadek i mogą
się zdarzyć niefortunne interwencje. Przy dobrych warunkach, nasi piłkarze przeważają
technicznie i jeśli nie zabraknie ambicji to będzie dobrze
– podkreślił. – A tej ambicji
i zaangażowania, szczególnie
na treningach, przydałoby się
kilku zdolnym młodym chłopcom. Chcemy ich wpuszczać
do składu seniorów jako
zmienników, ale czy im na tym
zależy ? – rozważał spokojnie.
- Ważne, że dobrze układa się
współpraca z trenerem Romanem Małkiem, prowadzącym
juniorów, który jest wymaga-

Strażak THS.PL. Prezes klubu
Wojciech Pyrek chce szybko
zapomnieć o ubiegłym sezonie i zadanie postawione przed
drużyną jest jasne - powrót
w A-klasowe szeregi. Po trzech
kolejkach zespół prowadzi

z kompletem punktów i bilansem bramkowym 20:1!. Należy
jednak zauważyć, że także nie
straciły punktów LKS Promna
i Pilica Nowe Miasto. Dobra
postawa seniorów cieszy, natomiast zarząd klubu zdecydował o wycofaniu z rozgrywek
radomskiej ligi zespołu juniorów starszych, pozostawiając
jedynie trampkarzy.
Brawo Konrad!
Brawo Julita!
Piąty rok z rzędu, sekcja
strzelecka ULKS Jedlińsk
może pochwalić się ﬁnalistą
Ogólnopolskiej
Olimpiady
Młodzieży. W lipcu, w Bydgoszczy w konkurencji karabinu pneumatycznego 13
miejsce zajął Konrad Bzducha.
Ustanawiając rekord życiowy
pokonał w ﬁnałowej trzydziestce wielu wyżej notowanych
zawodników. Do tych zawodów przygotowywał się wraz
z grupą młodzików na obozie
w Ustce. Oprócz treningów
strzeleckich był czas na wypoczynek, kąpiele morskie, piesze
wycieczki po okolicy. Jednak
najwięcej wrażeń dostarczył
festiwal ogni sztucznych i rejs
na „Dragonie” – galeonie o takiej samej nazwie jak sekcja.
Jak podkreślił trener Mariusz
Kilar, obiekty w Ustce (m.in.
50-metrowe strzelnice) sprzyjają wszechstronnemu przygotowaniu grupy do startów
nie tylko w konkurencjach
karabinu pneumatycznego ale
również karabinu sportowego.
– Obecnie myślimy o dobrym
starcie młodzików w mistrzostwach makroregionu w kpn.,
ale zarówno w tym, jak i przyszłym sezonie, nasi zawodnicy występować będą także

Konrad Bzducha udanie zaprezentował się w ﬁnałach OOM

w trzech konkurencjach karabinowych – zapewnił. Niezłą dyspozycję strzelców potwierdziły wyniki uzyskane na
obozie szkoleniowym w Starachowicach, które są stałym
miejscem szlifowania formy
naszych zawodników.
Dobre wieści przekazali nam
szkoleniowcy warszawskiej Legii. Nasza wychowanka, Julita
Rędzia w czerwcowych Mistrzostwach Polski Juniorów
zdobyła aż trzy medale. Tytuły
wicemistrzyni kraju wywalczyła w konkurencjach KPN
40 strzałów oraz KSP 60 strzałów w postawie leżącej. Trzeci,
tym razem brązowy krążek,
wystrzelała w KSP 3x20 strzałów z trzech postaw (stojącej,
klęczącej, leżącej). Julita od
ponad roku jest objęta szkoleniem centralnym i oby nadal
jej talent rozwijał się w takim
tempie.

Damian Rdzanek (w środku) w tym sezonie należy do czołówki młodzików w biegach średnich w makroregionie mazursko-mazowieckim

który zdobył dwa brązowe
medale. Najpierw przebiegł
swój koronny dystans 300 m
przez płotki w świetnym czasie 41,39sek. Rok wcześniej

Krystian Plewiński i Beata Malinowska-medaliści MMM w Olsztynie

Z lekkoatletycznych aren
Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików to najważniejsza wrześniowa impreza dla młodzieży ULKS
Jedlińsk. Przygotowania do
tego startu rozpoczęto już od
lipca. 17 zawodników budowało formę na obozach w pobliskim Skaryszewie, leżącej
u podnóża Gór Opawskich
Pokrzywnej
k/Jarnołtówka
i nadmorskim Rewalu. Efekty
pracy lekkoatletów okazały się
znakomite. Trzeci rok z rzędu
wywalczyli miejsca na podium, plasując się z 14 punktami w czołówce makroregionu w klasyﬁkacji zespołowej.
Trzeba podkreślić, że poziom
mistrzostw w bieżącym roku
był najwyższy od trzech lat.
W Olsztynie liderem grupy
okazał się Krystian Plewiński,

ten rezultat dawał „złoto”. Było
ono blisko, bowiem jeszcze po
pokonaniu ostatniego płotka,
20 m przed metą, Krystian
prowadził. Rywale z Olsztyna i Warszawy okazali się tym
razem minimalnie lepsi. Dzień
później – miła niespodzianka.
Trzecie miejsce na tym samym,
ale tym razem płaskim dystansie, z czasem 38,21sek. Trzeci
medal, także brązowy, padł
łupem Beaty Malinowskiej,
która rzuciła oszczepem 29,
15m. W tej samej konkurencji
szósta była Paulina Kozłowska,
siódma Katarzyna Gizicka,
a wśród chłopców ósmy Mateusz Jończyk. Blisko wywalczenia miejsca na podium był Damian Rdzanek w biegu na 2000
m. Po emocjonującej walce
na ﬁniszu zajął czwarte miejsce z dobrym czasem 6,10,75.

min. Dwa punkty dołożyła
Ewelina Gizicka – piąta w rzucie dyskiem 29, 82m i szósta
w pchnięciu kulą 10,38m. Także te wyniki rok wcześniej były
medalowe. Punktowy dorobek uzupełnili Szymon Sąpór
– szósty na dystansie 600m
i ponownie Beata Malinowska – ósma w rzucie dyskiem.
Dobrą dyspozycję młodzież
potwierdziła tydzień później
w Kozienicach w Mazowieckim Mityngu „Szukamy talentów” . Mimo przenikliwego
zimna, aż 17-krotnie zawodnicy ULKS Jedlińsk stawali na
podium zdobywając 5 złotych,
7 srebrnych i 5 brązowych medali, zdecydowanie zwyciężając w klasyﬁkacji drużynowej.
Mateusz Śmiechowski wygrał
konkurencje pchnięcia kulą
i rzutu dyskiem. Agnieszka
Paluch była najlepsza na 100
m ppł a Sylwia Świątkowska
pokonała najszybciej dystans
600 m. Po dwa medale zdobyli
Beata Malinowska - pierwsza w dysku, druga w oszcze-

pie, Ewelina Gizicka – druga
w dysku i kuli oraz Krystian
Plewiński – drugi na 110m ppł
i 300 m. W biegach na 1000 m
drugie miejsca zajęli Agnieszka Maj i Damian Rdzanek.
Brązowe medale dla Magdy
Trzaskowskiej (1000m), Karoliny Jurczak (600m), Oli
Rędzia (300 m), oraz Karoliny
Gizickiej i Pawła Langierowicza (dysk). Swą przynależność do krajowej czołówki potwierdziła Wioletta Jakubiak.
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Bydgoszczy,
w ﬁnałowym biegu na 1500 m,
nasza wychowanka, startująca w barwach WLKS Siedlce,
zdobyła brązowy medal. To już
drugi medal Wioli z krajowego
czempionatu, a zatem wkrótce
należy oczekiwać nominacji do
kadry narodowej. Ze zmiennym szczęściem startowały
kolejne wychowanki w Mistrzostwach Polski Juniorów
w Toruniu. Marlena Maj (KS
Warszawianka) w siedmioboju
LA (rozgrywany był wcześniej
w Zielonej Górze) zajęła siódme miejsce, w skoku wzwyż
wywalczyła dziesiątą lokatę
z nowym rekordem życiowym
165 cm. Magda Kucharczyk
(Kusy Warszawa), którą zaliczano do grona zawodniczek
mogących sprawić dużą niespodziankę w rzucie dyskiem
(ponad 40 m w tym sezonie)
po nieudanym pierwszym rzucie i spaleniu kolejnych dwóch
prób nie zakwaliﬁkowała się
do ﬁnału, zajmując 19 pozycję
z wynikiem 33,27m. Za rok
będzie lepiej, bowiem Marlena
i Magda pozostają w tej samej
kategorii wiekowej.
Krystian Kilar

Górskie wędrówki to ważny element sportowego treningu.

15

„Mieszkajmy piękniej”
Najładniejszy ogród przydomowy

Dariusz Lipiński - Stare Zawady

Bernarda i Grzegorz Podgórzec - Jedlanka

Najładniejsza posesja

Jadwiga i Piotr Cichoccy - Bierwce

Dominik Mikulski - Mokrosęk

Wiesława Potrzebowska - Jedlanka

Rada programowa:
Wojciech Walczak - przewodniczący
Henryk Krzak - z-ca przewodniczącego
Anna Skrzynecka - sekretarz rady
Członkowie honorowi:
ks. prałat dr Henryk Ćwiek
prof. zw. Aleksander Olszewski
dr Stefan Rosiński
dr Krzysztof Sadurski
prof. nadzwyczajny Krzysztof Śmiechowski

16

Iwona Durak - Piastów
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Maria Kwiecień - Ludwików
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