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Słowo Wójta

Szanowni Państwo.
Przed nami Święta Bożego Narodzenia, a więc takie dni w roku,
które skłaniają do zadumy i reﬂeksji, które powodują, że patrzymy
na to co dobre a nie na to co nas dzieli, kiedy chętniej wyciągamy
do siebie przyjazne i pomocne dłonie.
Z tej okazji proszę przyjąć moje serdeczne życzenia, aby w tym szczególnym okresie
nie zabrakło Państwu miłości, czułości oraz rodzinnego ciepła, aby atmosfera tych
pięknych i radosnych Świąt przepełniła Państwa pozytywną energią i nadzieją na
Nowy Rok.
Wojciech Walczak

Jak postawić na swoim, czyli charakterystyka Stefana Rosińskiego.

W

wieku lat trzech
wędrowałem z rodziną „szlakiem Wielkiej
Niedźwiedzicy” z Wołynia na zachód, aż w Opolskie. Skończyłem Liceum
Ogólnokształcące w Niemodlinie. Studia na Uniwersytecie Wrocławskim
na kierunku etnografii
ukończone w 1965 roku.
W tymże roku rozpocząłem pracę w Muzeum Regionalnym w Radomiu, jako etnograf. Buduję Dział
Etnograficzny od podstaw.
Kiedy 1 sierpnia 1965 roku stawiłem się w muzeum
– cały zbiór etnograficzny liczył 213 eksponatów.
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W drugim dniu
mojej
pracy
przybył eksponat nr 214; zapaska z Puszczy
Kozienickiej. Już
była wcześniej
kupiona, dokonałem formalnego wpisu „zare j e s t row a ł e m
się w muzeum
razem z zapaską”. Gdy w roku
1990 odchodziłem z muzeum,
pozostawiłem
w skansenie ponad piętnaście
tysięcy eksponatów. Penetrowałem teren na
składanym rowerze w poszukiwaniu zabytków ludowej
kultury i sztuki. Region
Radomski to obszar położony na styku Mazowsza
i Małopolski. Jak pisał Karol Podkański: „Radomskie
jest krajem przejściowym,
to jest jego najbardziej
charakterystyczne i zasadnicze znamię”. Działalność
moja w muzeum była wielopłaszczyznowa „ z jednej
strony badania terenowe,
z drugiej liczne wystawy
wybranych działów kultury ludowej, konkursy
sztuki ludowej w Muzeum,
na terenie miasta, regionu
i w Stolicy.
Myśl o skansenie, narodziła się w roku 1970.
Podczas penetracji terenowych utwierdziłem się
w przekonaniu, że warto
by pewne zjawiska prze-

kazać w sposób kompleksowy, nie gablotowo, nie
wycinkowo. Przekonywałem kogo trzeba: w Radomiu, Kielcach, Warszawie.
Na poparcie, że ziemia
radomska jest regionem,
który zasługuje na własny
skansen, z racji odrębnych
tradycji kulturowych, zwyczajowych, wykazały założenia naukowe skansenu,
opracowane przez prof.
Józefa Gajka. Boje o skansen trwały kilka lat. Z kilku ofert lokalizacyjnych
wybraliśmy z Profesorem
teren na Pruszakowie
w pobliżu trasy E 7 i od razu zostaliśmy zauroczeni.
W roku 1975 obroniłem
pracę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim
w Katedrze Etnografii
u prof. dr Józefa Gajka.
Na tym obszarze w mikroskali była cała ziemia
radomska. Sam teren narzucał koncepcję skansenu. Pierwszym obiektem był spichlerz dworski
z 1820 roku z Wilkowa,
montowany w 1979 roku
i oddany w lipcu 1980 roku. Lata 80 – te to dalsza
praca nad rozbudową radomskiego skansenu, który
w roku 1990, po dziesięciu
latach budowania gromadzi 50 zrekonstruowanych
obiektów ludowej architektury, stając się czwartą
placówką na 30 istniejących w Polsce. Unikalną
jednostką w skansenie jest
stała ekspozycja bartniczo
– pszczelarska gromadząca ponad 100 uli dłubanych, słomianych i ramo-

wych z XIX i początku XX
wieku.
Dowody
uznania
– przede wszystkim „korespondencyjne”, w formie listów pochwalnych,
dyplomów. Ale jest także
odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”, jest Nagroda Kochanowskiego oraz
Srebrny Krzyż Zasługi
przyznany w 1984, Złoty
Krzyż Zasługi w 1990 roku, a także Nagroda Oskara Kolberga z roku 1990.
Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski nadany
mi w 2005 roku. Obecnie
jestem na emeryturze. Sporo publikuję. Wiele uwagi
poświęciłem Jedlińskowi.
Owocem moich zainteresowań są wydane monografie: „Jedlińsk okruchy
historii. Jedlińskie Kusaki” – 2006 rok, „Jedlińsk,
Parafia, Gmina w prasie
dziwiętnastowiecznej” –
ogłoszona drukiem w 2008
roku. W roku 2009 z okazji 200 – setnej rocznicy
bitwy, jaka miała miejsce
11 czerwca 1809 roku pod
Jedlińskiem, ukaże się monografia tego ważnego wydarzenia. W moich działaniach badawczych poświęconych Jedlińskowi i gminie duża zasługa, a także
inspiracja gospodarnego
Wójta Jedlińska Wojciecha
Walczaka, który poświęca
wiele uwagi historii i tradycji miasteczka Jedlińska
i Gminy Jedlińsk.
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Dzień Niepodległości

lat temu Polska
odzyskała
niepodległość. Po 123 latach
pruskich, rosyjskich i austriackich zaborów znów
staliśmy się wolnym narodem. 11 listopada obchodzimy rocznicę tego
radosnego
wydarzenia
- najważniejszego w historii naszego kraju. Losy Święta Niepodległości
były niemal tak zawiłe jak
samo jej odzyskanie. Dopiero prawie 20 lat po jej
odzyskaniu dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym.
Gminne uroczystości obchodów święta rozpoczęły
się mszą świętą w intencji
Ojczyzny o g.11.30 w kościele paraﬁalnym w Jedlińsku. Przewodniczył jej ks.
Prałat dr Henryk Ćwiek.
Przed mszą świętą odbyła
się inscenizacja patriotyczna w wykonaniu młodzieży
z Publicznego Gimnazjum
w Jedlińsku poświęcona
wydarzeniom sprzed 90
lat.
Następnie poczty sztandarowe i oﬁcjalne delegacje przeszły pod tablicę
pamiątkową ,, Ku Pamięci
Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Jedlińsk”
na placu przykościelnym,
gdzie
złożono
kwiaty
i zmówiono modlitwę za
wszystkich, którzy oddali
życie za Ojczyznę. Główne
obchody święta zgodnie
z jedlińską w jedlińskim
Rynku tradycją odbywają
się pod pomnikiem poległych i pomordowanych
w latach 1939 – 1956.

Konkurs Poezji Patriotycznej

Tę część rozpoczęto odegraniem hymnu narodowego przez orkiestrę dętą OSP
pod batutą pana Andrzeja
Rajkowskiego.
Następnie Wójt Gminy
Wojciech Walczak odczytał
list prezydenta RP z okazji tak doniosłej rocznicy.
Przedstawiciele: kombatantów, władz Gminy, Towarzystwa
Miłośników
Ziemi Jedlińskiej, Związku
Zawodowego Nauczycieli
NSZZ „ Solidarność” oraz
młodzież szkolna złożyli
wieńce i kwiaty i zapalili
znicze. Uroczystości tradycyjnie zakończyły się wiązanką melodii wojskowych
w wykonaniu orkiestry
OSP z Jedlińska.
W obchodach udział
wzięli: władze Gminy
z Przewodniczącym Rady
– Henrykiem Krzakiem,
Wójtem Gminy – Wojciechem Walczakiem, sekretarzem
Włodzimierzem
Dłużewskim, Radni, Kombatanci,
przedstawiciele
rzemieślników, młodzież
szkolna z pocztami sztandarowymi
mieszkańcy
Gminy.
Z roku na rok przybywa delegacji składających
kwiaty. Coraz więcej jest
dzieci i młodzieży. Wzrasta świadomość wśród
najmłodszych biorących
udział w obchodach, jest
to budujące, gdyż nawet
małe dzieci wiedzą, że 11
listopada to dzień szczególny dla WSZYSTKICH POLAKÓW.
AG

O

d wielu lat w przededniu
Narodowego
Święta nasza placówka organizuje Gminny Konkurs
Poezji Patriotycznej pod
patronatem Wójta Gminy.
W tym roku odbył się on
8 listopada. Organizujemy
go dla uczniów z terenu gminy, wychodząc z założenia,
że uczestnictwo w nim jest
uzupełnieniem działań szkół
ukierunkowanych na wychowanie patriotyczne dzieci
i młodzieży. W tym roku odbyła się już XIII edycja konkursu. Wzięło w niej udział
77 uczestników ze wszystkich placówek oświatowych
z terenu gminy. Należy podkreślić, że poziom rywalizacji
był dość wyrównany, chociaż
każdy uczestnik i widz zapewne miał swojego faworyta.
Nie przeszkadzało to jednak
w równym obdarzaniu oklaskami kolejnych prezentacji.
Konkurs cechowało zróżnicowanie w doborze wierszy
o tematyce patriotycznej. Jury nie miało łatwego zadania
w wyłonieniu najlepszych
uczestników
tegorocznego przeglądu. Nagrodzeni
w obecnej edycji konkursu
zostali.
W kategorii O-III: Łukasz Imiołek PSP Jedlińsku,
Zuzanna Król, Jakub Król
- PSP Bierwce, Filip Lutek
- PSP Jedlanka, Monika Bolek, Klaudia Dobrzańska
- PSP Wierzchowiny,, Aleksandra Derleta, Aleksandra
Gozdur, Klaudia Plewińska
- PSP Wsola, Daniel Jurczak, Mateusz Jurczak, Magda Śpiewak- PSP Ludwików,
Piotr Kołodziejczyk, Kacper

Śmiechowski, Julia Wójcicka - Stare Zawady, Piotr
Pawłowski - PSP Jedlińsk.
W tej kategorii jury wyróżniło Tymona Cichowlasa PSP
Wierzchowiny oraz Patryka
Kotkowskiego PSP Jedlińsk.
W kategorii IV-VI: Iga
Bińkowska,
Aleksandra
Grzyb, Ola Zegarek – PSP Jedlińsk, Anna Prasek, Łukasz
Matysiak, Karol Romanowski, Daria Zawadzka – PSP
Stare Zawady, Bartosz Lutek
– PSP Wsola, Karol Słomka
–PSP Wierzchowiny, Milena Tkaczyk - PSP Bierwce .
W tej kategorii jury doceniło
interpretację Igi Makulskiej
z PSP w Jedlińsku.
W kategorii klasy gimnazjalne nagrody otrzymali: Karolina Bolek, Karolina
Kołodziejczyk - PG Wierzchowiny, Iza Makulska, Katarzyna Matysiak, Klaudia
Wikło, Adrianna Wąsik
– PG Jedlińsk, Adrianna
Graniak, Marta Nowak PG Wsola. W tej kategorii
zachwycił Tomasz Wrona
z PG we Wsoli interpretacją
wiersza ,,Koroniarz” Jarosława Iwaszkiewicza. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali drobne upominki,
a laureaci nagrody książkowe, które w imieniu Wójta Gminy wręczali: Przewodniczący Rady Gminy
p. Henryk Krzak oraz sekretarz gminy p. Włodzimierz
Dłużewski.
Na koniec chcę gorąco podziękować opiekunom dzieci
i młodzieży oraz wszystkim
uczniom za zainteresowanie
naszym konkursem.
AG

Dr Stefan Rosiński
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Znaczącym przedsięwzięciem staną się także spotkania uczniów z Rzecznikiem
Praw Dziecka oraz z wolontariuszami ze Stowarzyszenia „Arka”, które zaowocują
znajomością i rozumieniem
praw człowieka oraz stworzeniem grup wolontariackich.
Beneﬁcjenci projektu wezmą udział także w żywej
lekcji historii na temat II
wojny światowej. Jej celem
jest pokazanie umundurowania, uzbrojenia żołnierzy
oraz zaplecza logistycznego
z lat 1939-1945.

Z życia szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku

„Z

iarnem Ojczyzny,
jeden prosty człek
być może, jak w ziarenku
żyta, żyje całe przyszłe zboże” J. Słowacki.
Jesienne miesiące w Publicznej Szkole Podstawowej
im. T. Kościuszki w Jedlińsku, wypełnione były intensywna nauką uczniów i pracą nauczycieli. Ich owocem
jest udział uczniów naszej
szkoły w uroczystościach
powiatowych, gminnych,
szkolnych oraz konkursach
przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych, w których odnieśliśmy wiele sukcesów.
Na czoło wysuwają się wojewódzkie konkursy przedmiotowe:
polonistyczny,
przyrodniczy i matematyczny. Wzmożona praca
n-li polonistów: p. H. Dymińskiej i p. S. Makuch
sprawiła, że w II etapie –rejonowym szkołę reprezen-

towali: Diana Jaworska, Iga
Makulska, Magdalena Krupa, Joanna Łyczak, Adam
Piórkowski. W kolejnym
konkursie-przyrodniczym,
również liczna grupa , którą
przygotowywała p. E. Religa przystąpiła do następnego etapu: Diana Jaworska,
Aleksandra Grzyb, Michalina Trześniewska, Kinga
Kalbarczyk, Jakub Domagalski, Wojciech Szczęsny.
W II etapie Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, niebawem bo
6 grudnia udział weźmie
Diana Jaworska – przygotowywana przez p. B. Krupę.
Diana to uczennica, którą
wyróżnia sumienność, pracowitość, zapał a jednocześnie skromność. Z nadzieją
będziemy czekać na jej dalsze osiągnięcia.
Październik to wspomnienie wyboru Ojca Świętego
–Jana Pawła II. W Między-

Występy artystyczne uczniów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance

TERAZ MY
mina
Jedlińsk
w ramach Rządowego Programu „Rozwój edukacji na terenach wiejskich
w latach 2008 - 2013” przyjętego na posiedzeniu Rady
Ministrów w dniu 29 lipca
2008 r. otrzymała dotację
celową na realizację zadania
„Kształcenie umiejętności
społecznych i życiowych,
kształtowanie właściwych
relacji w kontaktach międzyludzkich”. Zadanie obejmuje 7 działań zawartych w
programie „Teraz My”.

G
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Liderem projektu jest Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa
Załuskich w Jedlance, dla
której jest to już 8 projekt
działań na rzecz środowiska
lokalnego. Tym razem szkoła
w Jedlance, chcąc podzielić
się swoimi doświadczeniami
oraz zwiększyć zasięg swoich
oddziaływań, zaprosiła do
współpracy jako partnerów
dwie sąsiednie szkoły: Publiczną Szkołę Podstawową
im. Jana Pawła II w Ludwikowie oraz Publiczną Szkołę
Podstawową im. Batalionów

Uczestnicy II etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

powiatowym
Konkursie
Plastycznym: „XXX rocznica historycznego konklawe”
–Diana Jaworska zajęła III
miejsce. Kolejne działania
szkoły, szczególnie te listopadowe, łączyły się ściśle
z 90 rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości.
„Ojczyznę kochamy nie
dlatego, że jest wielka, ale
dlatego, że nasza”.Wcieleniem w życie naszej szkoły
tej łacińskiej maksymy był
udział uczniów w występach
i konkursach- wszystko po
to, by uczcić Ojczyznę: „Tę ,
która była, jest i będzie”.
6 listopada w Międzypowiatowym Festiwalu Piosenki Legionowej w Lipsku
–ucz. kl. IVa Ola Kowalczyk
wyśpiewała II miejsce, jej
kolega z kl. Vb Bartek Kowalczyk – wyróżnienie.
28 listopada, ośmiooso-

bowa reprezentacja naszej
szkoły w Powiatowym Festiwalu Piosenki Patriotycznej
w Jedlni zajęła II miejsce.
Piosenka ściśle łączy się
z poezją co zaakcentowali
również uczniowie naszej
szkoły.
Klaudia Wlazła z kl. Va zajęła III miejsce, a Natalia Zaremba – wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Poezji
Patriotycznej w Pionkach.
/opieka p. S. Makuch
i p. K. Żuchowska/.
Uczniowie osiągnęli sukces dzięki zarówno swoim
umiejętnościom i zaangażowanium jak również dzięki
pracy nauczycieli. Na szczególne uznanie zasługuje
p. Agata Kowalczyk, nauczyciel muzyki –występy artystyczne przygotowywanych
pod jej kierunkiem budzą
radość i wzruszenie.
Bożena Cieślak

Chłopskich w Starych Zawadach.
W ramach projektu realizowane będą zadania skoncentrowane na zgłębianiu
„sztuki życia”, odkrywaniu
własnego potencjału oraz
będą bodźcem do samorozwoju. Wszystkie działania
mają wspomóc szkołę i rodzinę w wychowaniu dzieci
na dobrych, tolerancyjnych
i mądrych ludzi, pełnych
twórczej energii, otwartych
na potrzeby innych (zaszczepienie idei wolontariatu).
Bardzo ważnym elementem
projektu będą warsztaty

psychologiczno-pedagogiczne uczące beneﬁcjentów sztuki rozwiązywania
konﬂiktów, radzenia sobie
ze stresem, z agresją i trudnymi emocjami. Poprzez
uczestnictwo w zajęciach artystycznych, które odbywać
się będą w Młodzieżowym
Domu Kultury w Radomiu
i własną twórczość (warsztaty plastyczne, teatralne,
muzyczne) uczniowie szkół
będą mieli szansę wzbogacić swoje życie emocjonalne,
odkryć uzdolnienia i talenty,
pogłębić wrażliwość na sztukę.

Kształtowanie
postawy
aktywnego odbiorcy dóbr
kultury zaplanowany został
poprzez cykl wycieczek do
Muzeum w Jedlińsku oraz
do Muzeum Wsi Radomskiej.
Każdy uczestnik projektu osiągnie sukces na miarę swoich możliwości, a to
wpłynie znacząco na wzrost
jego samooceny i poczucia
własnej wartości, co jest niezbędne w kształtowaniu rozwoju młodego człowieka.
Na terenie gminy Jedlińsk
jest to pierwszy partnerski
projekt trzech szkół, którego
powodzenie umożliwi realizację dalszych wspólnych
przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej.

Irlandczycy dla
uczniów z Jedlanki

Nieco ponad rok temu Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci A. i J. Załuskich
połączyła siły z irlandzkim
przedsiębiorstwem ﬁnansowym TAXBACK.COM
z siedzibą w Warszawie. Jak
się później okazało, był to
strzał w dziesiątkę. Niedługa
jeszcze historia współpracy
obﬁtuje w ciekawe i nietypowe wydarzenia.
Nasza szkoła zaczęła
zmieniać się już od pierwszych dni porozumienia.
W budynku pojawiły się białe tablice, które w połączeniu
z ciężką pracą i zaangażowaniem uczniów zmieniły
smutne korytarze w będące
świadectwem talentu galerie
plastyczne. W trosce o dobre
zdrowie i samopoczucie młodzieży w godzinach nauki
podjęto działania zmierza-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach
inęły już 3 miesiące
nauki roku szkolneM
go 2008/2009 przez ten czas

w PSP w Bierwcach dużo się
wydarzyło.
8 października 2008 roku
uczniowie klasy pierwszej
podczas ślubowania zostali włączeni w poczet braci
uczniowskiej.
Przed niezwykłym uroczystym aktem ślubowania
pierwszoklasiści zaprezentowali się w części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem wychowawczyni:
pani Beaty Komorowskiej.
Obecni na sali rodzice, dyrektor szkoły i nauczyciele
dużymi brawami nagrodzili
występ uczniów pierwszej
klasy. Po ślubowaniu rodzice zaprosili panią dyrektor
oraz dzieci na słodki poczęstunek. Dla naszych pierwszoklasistów był to wyjątkowy dzień.

Uczniowie klas IV – VI
brali także udział w Kuratoryjnych Konkursach: Polonistycznym, Matematycznym oraz Przyrodniczym.
Do Etatu Rejonowego Konkursu Polonistycznego zakwaliﬁkowała się uczennica
klasy V Malwina
Babut, do Drugiego Etapu Konkursu Przyrodniczego
uczniowie
klasy
VI Karol Zalewski
i Wiola Regdus.
Gratulujemy!!!
I czekamy na wyniki.
Uczniowie klas
IV – VI wzięli również udział w konkursie oxfordzkim
matematyka PWS.
Obecnie czekamy
na wyniki tegoż
konkursu. Ponad-

jące do poprawy ergonomii
w Internetowym Centrum
Informacji Multimedialnej.
Dziś można w nich zobaczyć
nowoczesne biurka przystosowane do wielogodzinnej
pracy z komputerem.
Wspólne przedsięwzięcia
to jednak nie tylko wzbogacanie placówki w środki
ułatwiające naukę i uprzyjemniające czas spędzany na
wypełnianiu obowiązków
szkolnych. Równie ważne
dla rozwoju intelektualnego i kulturalnego dzieci
były happeningi. 5 czerwca
tj. w Ogólnopolskim Dniu
Bez Przemocy mieliśmy
okazję zamanifestować swój
sprzeciw zarówno wobec
tej wśród uczniów, jak i jej
stosowaniu w domu. Każdy
z uczniów miał możliwość
samodzielnie wyrazić swoją
niezgodę uwalniając jeden
spośród dużej ilości czerwoto kl. IV przystąpiła do wewnątrzszkolnego konkursu
matematycznego. Najlepszy wynik uzyskała Emilia
Konopka. Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą
udział w konkursach, lubią również dobrą zabawę.

nych balonów napełnionych
helem. Był to zarazem punkt
kulminacyjny, jak i najwyraźniejszy, zewnętrzny akt
szkolnego buntu przeciw
przemocy.
Najciekawszej inicjatywy
nie udałoby się zorganizować, gdyby nie wspaniała
postawa i energiczne działania pana Szarego. Dzięki jego
zaangażowaniu, odwiedziła
nas gwiazda muzyki rozrywkowej - Justyna Steczkowska.
W ramach społecznej kampanii ABC XXI „Cała Polska
czyta dzieciom”, popularna
przedstawicielka polskiej estrady zgodziła sie zaprezentować wybrane utwory literackie naszym uczniom. Nie
obeszło się bez prezentów.
W związku z wydarzeniem
biblioteka szkolna pozostaje
wzbogacona o pokaźną ilość
pięknie wydanych książek
dla młodzieży.
Początek roku szkolnego
2008/2009 nie przyniósł stagnacji. Pomagając budować
poczucie przynależności do
społeczności szkolnej i zapowiadając dalszą chęć współpracy TAXBACK.COM zapewniło każdemu z naszych
wychowanków dzienniczek
uczniowski z logo i zdjęciem miejsca, gdzie będzie
rozwijać swoje umiejętności
i swoją postawę
Beata Jagielska
Anna Paszkiewcz

21 listopada nasi podopieczni byli na basenie
w Kozienicach. Bawili się
wspaniale! Na Mikołaja za
dobre sprawowanie wybieramy się do kina.
Diana Klocek
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ZSP w Wierzchowinach
a uroczystość rozpoczęcia roku szkolN
nego 2008/09 do ZSP w

Wierzchowinach przybyli przedstawiciele Gminy.
Pierwszy września związany jest z wybuchem II wojny światowej. W naszej placówce przypomniano wagę
tego wydarzenia. Uczniowie starszych klas przygotowali montaż słowno-muzyczny, zaś maluchy z kl. III
optymistyczną inscenizacją
nawiązali do tego, by jak
najlepiej rozpocząć nadchodzący rok szkolny. Dyrektor szkoły - Barbara Gąska życzyła uczniom wielu
sukcesów, powodzenia w
nauce oraz zwróciła uwagę
na bezpieczeństwo dzieci i
młodzieży.
Nasza szkoła włączyła się
w Akcję Sprzątania Świata. Do dbania o nasz wsólny dom - Ziemię, należy
dzieci wdrożyć już od najmłodszych lat. Nauczyciele
poruszają te ważne treści o
tematyce ekologicznej, by
w przyszłości uczniowie
troszczyli się o wspólne dobro.

Dwie panie z naszej placówki wzięły udział w kursie zorganizowanym przez

Fundację
Wielkiej
Orkiestry
Świątecznej Pomocy pt. ,,Ratujemy
i uczymy ratować”. (fot.1)
Otrzymaliśmy cenny sprzęt
szkoleniowy w postaci 5 fantomów służących do nauki
udzielania pierwszej pomocy oraz inne wartościowe
materiały dydaktyczne.
W naszej szkole co roku uroczyście obchodzimy
rocznice i święta. 2 października, w 64 rocznicę
upadku Powstania Warszawskiego, klasa I gimnazjum przedstawiła program
pt. „ Godzina W”, przybliżając tragiczne w skutkach
wydarzenia
historyczne
tamtego okresu.
Dnia 16.10.2008 r. odbyła się uroczysta akademia
upamiętniająca 30 rocznicę
wyboru na Stolicę Piotrowa Kardynała Karola Wojtyłę, przygotowana przez
uczniów klas II, III, IV PSP
oraz klas gimnazjalnych.
Hasłem towarzyszącym były słowa: „Jan Paweł II - Papież , który zmienił świat”.
Uczniowie
przedstawili
wydarzenia z życia naszego Wielkiego Rodaka, jego
dzieciństwo
naznaczone
cierpieniem, wierne kroczenie drogą powołania,
ogromną miłością do Boga
i każdego człowieka. Wskazali na jego prostotę, a zarazem niezwykłość. Nie mogło oczywiście zabraknąć „
Barki” - ukochanej pieśni
oazowej naszego Papieża.
31 października 2008 roku Pierwszoszklasiści złożyli ślubowanie na sztandar
ZSP w Wierzchowinach.
Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście: pan
Sekretarz Gminy Jedlińsk
- Włodzimierz Dłużewski,
pan Przewodniczący Rady
Gminy - Henryk Krzak, rodzice uczniów klasy pierwszej, uczniowie, dyrektorzy,
nauczyciele oraz pracow-

szkoły po raz pierwszy brali udział w wyżej wymienionym wyścigu
rowerowym. Ostatecznie po
zaciętej rywalizacji uczeń
kl. IV Marcin Gniadek zajął
II miejsce, a Kacper Śmiechowski z kl. I uplasował
się na IV miejscu. Imprezę
zaszczycili goście honorowi:
Poseł Kszysztof Sońta, Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wójcik i Wiceprezydent Miasta Radomia
Ryszard Falek. Uczniowie

PSP w Starych Zawadach
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września
2008r
pomimo przejmującego chłodu na organizowaną przez Młodzieżowy
Dom Kultury i UKS „Tytan”
MDK XVI Emdekowską
Frajdę Rowerową stawiła się
blisko „ setka” uczestników.
80 osób zdecydowało się na
start w „ II Wyścigu Radomira”. Trasa wyścigu przebiegała ścieżkami Lasu Kapturskiego i częściowo torem
„oﬀ road”. Uczniowie naszej
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nicy szkoły. Po oﬁcjalnym
włączeniu uczniów do społeczności uczniowskiej, maluchów zaproszono na słodki poczęstunek (fot.2).
W gimnazjum uczniowie
klasy IA złożyli uroczyste
ślubowanie, a uczniowie kl.
IIIA odczytali im Dekalog,
czyli dobre rady starszych
kolegów. Zanim podpisali
Akt Ślubowania, przedstawili trudne warunki życia
w spartańskiej szkole. Doszli do przekonania, że we
współczesnej szkole nie jest
tak źle.
18 listopada b.r. gimnazjaliści wybrali się do Sali
Koncertowej Urzędu Miejskiego w Radomiu, gdzie
Teatr Nowy ze Słupska wystawił spektakl „Dziady”.
Nowatorskie pomysły twórców przedstawienia docenili uczniowie, którzy z zainteresowaniem śledzili rozwój wypadków na scenie.
W tym dniu uczestniczyli
także w lekcji bibliotecznej
w Miejskiej Bibliotece w
Radomiu i zwiedzili zabytki
miasta.
Uczniowie klasy drugiej
PSP przygotowali inscenizację pt.: ”Co słychać w lesie”. Jesienny teatrzyk odbył
się w dniu 14.11.2008r. i
skierowany był do najmłodotrzymali medale, nagrody
rzeczowe ufundowane przez
Urząd Miasta, Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego, Nadleśnictwo Radom,
MDK i PHU „ Tytan”.
W turniejach Wiedzy
o BRD uczniowie nadal
zajmują czołowe miejsce.
W konkursie „Bezpieczne
Drogi Radomia” – IV miejsce drużynowo (Iza Wójcik,
Paweł Wójcik, Piotr Kowalczyk); II miejsce indywidualnie Piotr Kowalczyk.

szej publiczności. Dzieci
wcieliły się w role zwierząt,
przygotowujących się do
zimy. Mali aktorzy zostali
nagrodzeni brawami.
Konkursy:
Nasi uczniowie brali
udział w konkursie plastycznym organizowanym
przez Starostwo Powiatowe
z okazji XXX rocznicy wyboru Papieża Jana Pawła II
na stolicę Piotrową. Uczniowie klasy V: Karol Słomka
i Bartłomiej Puk zajęli I
miejsce, natomiast Żaneta
Bus – uczennica klasy IIIA
otrzymała wyróżnienia.
Dwie uczennice klasy
IIIA zakwaliﬁkowały się do
II etapu konkursów przedmiotowych: historycznego Karolina Bolek i geograﬁcznego Aleksandra Jabłońska
zorganizowanych
przez
MKO w Warszawie Delegatura Radom.
16.10.2008r. gimnazjaliści
brali udział w Turnieju Piłki
Nożnej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Dyrektora
Publicznego Gimnazjum w
Jastrzębi. Drużyna Dziewcząt zajęła I miejsce, natomiast Drużyna ChłopcówII miejsce.
Zespół redakcyjny ZSP
w Wierzchowinach
W nagrodę otrzymali sprzęt
elektroniczny. W konkursie „Jesienny Rower” – III
miejsce drużynowo (Anna
Rędzia, Piotr Kowalczyk,
Paweł Wójcik).
Nadmienić należy, iż
w klasyﬁkacji drużynowej
Szkół Podstawowych biorących udział w Konkursach i Turniejach Wiedzy
o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego na szczeblu
międzypowiatowym w roku
szkolnym 2007/2008 szkoła ▶

nasza zajęła wysokie 3 miejsce na 32 szkoły biorące
udział w Turniejach. Osobą
przygotowującą uczniów do
konkursów z wychowania
komunikacyjnego jest pani
Iwona Śmiechowska.
28 września uczniowie
naszej szkoły uczestniczyli
w uroczystości integracyjnej rodzin Domu Pomocy
Społecznej w Jedlance pt: „
Nie ma jak Rodzina”. Dzieci
przygotowane przez panią
Iwonę Śmiechowską uświetniły spotkanie rodzinne
montażem słowno – muzycznym. W uroczystości
tej uczestniczyli dyrektor
szkoły Maria Jemiołek oraz
przedstawiciele Rady Rodziców. Każdy z uczestników
mógł brać udział w różnych
konkursach i delektować się
pysznościami przygotowanymi przez organizatorów.
21 listopada 2008r ucznio-

wie klasy III przygotowani
przez panią Anetę Strzelecką uświetnili swoimi występami Święto Pracownika Socjalnego obchodzone
w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. Uczniowie
przygotowali tańce i piosenki ludowe oraz własnoręcznie wykonali upominki
– „ gigantyczne laurki”, które przekazano dyrektorom
placówki.
1 grudnia 2008r. w Radomiu w głównej auli Politechniki Radomskiej odbyło się I Mazowieckie
forum Edukacji o Bezpieczeństwie
organizowane
w ramach promowanej
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Ogólnopolskiej akcji „Wypadki na
drogach – porozmawiajmy”.
W trakcie forum było ogłoszenie wyników konkursu
plastycznego „ Wypadki na

drogach”. Wyniki konkursu
okazały się wielkim sukcesem dla PSP w Starych Zawadach. W kategorii kl. I-III – I miejsce zajął Kacper
Śmiechowski uczeń kl.I i III
miejsce Patrycja Śmiechowska uczennica kl.III. W kategorii kl.IV – VI – I miejsce

zajął uczeń kl. IV Szymon
Strzelecki. Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne
nagrody w postaci DVD
i MP4.
Iwona Śmiechowska

Zespół Szkół Publicznych we Wsoli
Sukces miłośniczek
książek

J

uż po raz dziewiętnasty Miejska Biblioteka
Publiczna mieszcząca się
w Radomiu przy ul. Piłsudskiego ogłosiła konkurs
w ramach Młodzieżowej
Akademii Kultury. Tym razem młodzi miłośnicy książek musieli napisać recenzję
na temat „Czy inny znaczy
gorszy? Czy bohaterem literackim mógłby być każdy?”
Uczennice
Publicznego
Gimnazjum we Wsoli po
raz pierwszy wzięły udział
w tym konkursie i odniosły
znaczący sukces.
Magdalena Pasek z IIc recenzją książki „Oskar i pani
Róża” wywalczyła II miejsce,
a Marta Nowak i Anna Woźniak (także z IIc) zdobyły
wyróżnienia. Gratulujemy!

„Z Gombrowiczem
w tle”
uż po raz drugi Zespół
Szkół Publicznych we
Wsoli przystąpił do programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
„Działaj Lokalnie”. Program
ten realizowany jest przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową
- Stowarzyszenie Centrum
Młodzieży „Arka”. Tym razem młodzi mieszkańcy
Gminy Jedlińsk postanowili
wypromować Wsolę i inne atrakcyjne turystycznie
miejscowości położone na
terenie Gminy. W czerwcu
zorganizowali wycieczkę
śladami Witolda Gombrowicza po ziemi świętokrzyskiej, a w czasie wakacji
z kamerą i aparatem foto-

J

Od lewej: Aleksandra Chojnacka, Anna Michalska, Anna Kacperska

graﬁcznym w ręku wędrowali po terenie naszej małej
ojczyzny w poszukiwaniu
ciekawych miejsc. Wiele
godzin spędzili także w bibliotekach, szukając informacji na temat powstania
Wsoli, Jedlińska, Bierwiec,
Lisowa czy Wierzchowin.
Wynikiem ich pracy jest
przepiękny folder pt. „Gmina Jedlińsk z Gombrowiczem w tle”, w którym opisano dziesięć wsi oraz półgodzinny ﬁlm z udziałem
m.in. Wójta Gminy, Wojciecha Walczaka, ks. Henryka
Ćwieka, dyrektora Muzeum
Witolda
Gombrowicza,
p. Tomasza Tyczyńskiego
i in. Powstała także strona
internetowa opisująca ten
i wiele innych projektów „Z

Gombrowiczem w tle” zrealizowanych przez uczniów
lub absolwentów ZSP we
Wsoli. Realizatorzy projektu - Aleksandra Chojnacka, Anna Michalska, Anna
Kacperska, Teresa Rybska
(zdjęcia i montaż ﬁlmu),
A. Skrzynecka (koordynator projektu), Maria Krok,
Andrzej Molenda (projekt
okładki), Sebastian Rybski
(strona internetowa) mają
nadzieję, że wszyscy turyści
przyjeżdżający do Muzeum
Witolda Gombrowicza będą mogli z folderem w ręku
odwiedzić także inne miejscowości naszej Gminy
i poznać jej bogatą historię
i zabytki.
Anna Skrzynecka ▶
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X MIKOŁAJKOWY
TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO
dniu 5 i 6 grudnia
2008 r. odbył się w
Zespole Szkół Publicznych
we Wsoli X Mikołajkowy
Turniej Tenisa Stołowego
w ośmiu kategoriach wiekowych, w którym wzięło
udział 179 dzieci ze szkoły
podstawowej, gimnazjum.
Po zawodach dla dzieci odbył się turniej intyegracyjny
dla rodziców.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii: Jessica Rybska, Dominik Gędaj, Aleksandra Bochyńska, Alan
Wójcik, Katarzyna Kobza,
Konrad Grosiak, Klaudia

Kuraś, Damian Opałka, Monika, Klocek, Artur Durak,
Aleksandra Karaś, Sebastian
Tocki, Kinga Małek, Maciej
Wieczorek, Katarzyna Pękala, Krzysztof Nowikow.
W kategorii rodziców
zwyciężył Krzysztof Wieczorek, wygrywając w ﬁnale
z Ewą Maciejewską. Wszyscy uczestnicy otrzymali
słodycze, napoje, jogurty
oraz gorący posiłek, a za
miejse od I do IV- dyplomy,
statuetki, medale i nagrody.

PSP w Ludwików

wycieczka do Muzeum Wsi
Radomskiej. Po zwiedzeniu
obiektów zgromadzonych
w skansenie (dwór, zagroda,
kuźnia) i przygotowanym
przez organizatorów poczęstunku, dzieci brały udział
we wróżbach andrzejkowych.
Wzorem ubiegłych lat,
3 grudnia odbyła się wycieczka szkolna dla uczniów
klas II - VI do Pałacu Prezydenckiego oraz Sejmu i Senatu RP. Dzięki niej uczniowie mogli zapoznać się
z pracą parlamentarzystów,
trybem
ustawodawczym
w naszym kraju, zwiedzić
salę obrad Sejmu i Senatu
oraz spotkać znane postaci
sceny politycznej.
Zgodnie z programem
uroczystości
szkolnych

W

R

ok szkolny 2008/2009
obﬁtuje w interesujące dla uczniów PSP im. Jana
Pawła II w Ludwikowie wydarzenia.
Szkoła nasza wraz z placówkami z Jedlanki i Starych Zawad realizuje program „TERAZ MY”.
W ramach programu
dzieci z klas IV - VI uczestniczyły w wielu ciekawych
zajęciach.
28 października braliśmy
udział w „żywej lekcji historii”, która odbyła się w Zawadach.
Uczniowie zapoznali się
z uzbrojeniem żołnierzy
z II wojny światowej, podziwiali polskie i niemieckie
mundury oraz pojazdy wojskowe z tego okresu. Dodatkowymi atrakcjami były
przejażdżki zabytkowymi
samochodami wojskowymi
i strzelanie do tarczy. Każdemu smakowała wyśmienita
grochówka z kuchni polowej, którą serwowano na zakończenie pokazu.
W dniu 13 listopada gościliśmy
przedstawicieli
Stowarzyszenia Centrum
Młodzieży „Arka”, którzy
przybliżyli uczniom naszej
szkoły ideę wolontariatu.
Uczniowie klasy piątej
uczestniczyli w warsztatach
z psychologiem zatytułowanych „Wspieranie rozwoju
osobowości”. Dzięki tym
spotkaniom wzrosła samoocena dzieci, ich wiara
we własne możliwości oraz
przekonanie, że „Każdy jest
kowalem swego losu”. Z kolei 28 listopada odbyła się

8

II Mikołajkowy Turniej Szachowo- Warcabowy

Organizatorzy turnieju
dziękują wszystkim sponsorom.

Marzena Okruta-Dupla
Jan Dupla

Nagrody wręcza Dyrektor ZSP we Wsoli - Edward Krok
w październiku i listopadzie odbyły się akademie
poświęcone ważnym wydarzeniom państwowym
i szkolnym. 13 października z okazji DEN odbyła się
akademia poświęcona nauczycielom i ich pracy. Występ ten uświetnił barwny
pokaz mody dla nauczycieli
i przedstawione w krzywym
zwierciadle scenki z życia
szkoły. Nie zabrakło życzeń
dla wszystkich pracowników szkoły oraz rumianych
i pachnących jabłek, którymi obdarowały nas dzieci. Kolejnym ważnym dla
uczniowskiej społeczności
wydarzeniem były obchody Dnia Patrona Szkoły.
W rocznicę wyboru Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową uczniowie i nauczycieli

obejrzeli prezentację mulimedialną o życiu i działalności Jana Pawła II. Pod tablicą upamiętniającą nadanie szkole imienia Papieża
- Polaka złożono kwiaty i
zapalono znicze.
Jak każdego roku w sposób
szczególny uczczono Święto
Niepodległości. W dniu 7
listopada w szkole odbyła
się akademia poświęcona 90
rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Wybrani uczniowie reprezentowali szkołę w Konkursie
Poezji Patriotycznej zorganizowanym przez GOK
w Jedlińsku. Zaś 11 listopada uczniowie uczestniczyli
w Mszy za Ojczyznę w kościele paraﬁalnym w Jankowicach.
R.P.

Wspólne zdjęcie z posłem okręgu radomskiego Dariuszem Bąkiem

05.12.2008 r. wzorem roku
ubiegłego odbył się II Mikołajkowy Turniej Szachowo
– Warcabowy, którego organizatorem było Gminne
Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej w Jedlińsku, a patronat nad nim objął Wójt
Gminy Jedlińsk.
Celem turnieju była popularyzacja gry w szachy
i warcaby, umożliwienie
dzieciom i młodzieży rozwijania swoich zainteresowań
oraz wyłonienie najlepszych
szachistów i warcabistów.
Sędzią głównym Turnieju
był p. Włodzimierz Dłużewski.
Już po raz drugi uczniowie ze szkół z terenu gminy
spróbowali swoich sił podczas zmagań turniejowych.
W tym roku wzięła w nim
udział duża liczba osób
(ponad 90), co świadczy
o wzroście popularności
turnieju.
Zarówno uczestnicy gry
w szachy jak też i warcaby
podzieleni zostali na grupy wiekowe. Z każdej grupy wyłoniono zwycięzców,
którzy otrzymali atrakcyjne
nagrody.

W kategorii „Szachy”,
w grupie wiekowej „C”
(szkoła podstawowa) zwycięzcą okazał się Brajan
Życki z PSP Jedlińsk, który
zajął I miejsce, Janusz Ko-

sman z PSP Jedlińsk znalazł
się na II miejscu, a Aleksandra Tkaczyk z PSP Ludwików zajęła III miejsce.
W kategorii „Szachy”
w grupie wiekowej „D”
(gimnazjum)
zwyciężyli
uczniowie z PG w Jedlińsku: Emil Hernik (I miejsce), Hubert Jasek (II miejce), Damian Tkaczyk (III
miejsce).
W „Warcabach” w grupie
wiekowej „B” (szkoła podstawowa, kl. I- III) zwyciężył Konrad Walczak z PSP
Bierwce, II miejsce zajął Karol Grochala z ZSP Wsola,
a III Daniel Jurczak z PSP
Ludwików.
W najliczniejszej grupie
wiekowej „C” (szkoła podstawowa, kl. IV- VI) zwycięzcą okazał się Damian

Grochala z ZSP Wsola, II
miejsce zajął Kamil Musiał
z PSP Jedlińsk, a III miejsce
Bartłomiej Oﬁara z PSP Ludwików.
W „Warcabach” wzięli udział także uczniowie
z gimnazjum. Była to grupa
wiekowa „D”.
I miejsce zajął Bartłomiej
Uzar z ZSP we Wsoli, II

miejsce Jakub Durak również ze szkoły we Wsoli,
a III Dawid Górka z PG
w Jedlińsku.
Wszyscy pozostali uczestnicy, którzy znaleźli się poza podium, otrzymali słodkie mikołajkowe upominki,
które ufundowała Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Turniej Szachowo- Warcabowy dał dzieciom i młodzieży możliwość sprawdzenia swoich umiejętności
gry w szachy i warcaby, ale
także była to doskonała zabawa i wspaniała okazja,
aby mile spędzić czas w gronie rówieśników.
Niewątpliwie mikołajkowy Turniej wpisze się w poczet stałych imprez organizowanych przez Gminne
Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej.
A.Malinowska

Chcesz podtrzymać tradycję, zgłoś swój udział
w widowisku obrzędowym „Ścięcie śmierci”. Zapisy przyjmowane będą w godzinach
pracy GCKiKF w Jedlińsku od dnia 12.01 – 16.02 2009r.
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Małżeńskie Jubileusze

o raz kolejny w dniu 22 listopada 2008r. odbyło się wręczenie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Medale nadał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 24 parom z terenu
naszej gminy , które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat i więcej.
Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele Paraﬁalnym
w Jedlińsku pod przewodnictwem Ks.dr. Prałata Henryka Ćwieka. Następnie w sali budynku OSP w Jedlińsku przedstawiciel
Wojewody Mazowieckiego Zbigniew Gurtat, Wójt Gminy Wojciech Walczak i Przewodniczący Rady Gminy Henryk Krzak dokonali dekoracji medalami.
Spotkanie z okazji tak miłego jubileuszu jest dla naszej społeczności wydarzeniem szczególnym. Tak niewielu parom małżeńskim udaje się przecież wytrwać w szczęściu i zdrowiu przez
ponad pół wieku - podkreślił w swoim wystąpieniu Wojciech
Walczak - Wójt Gminy. Związki takie mogą stworzyć tylko partnerzy, którzy darzą się wzajemną miłością i zaufaniem. Złożył
Szanownym Jubilatom serdeczne gratulacje i życzenia długich
lat w zdrowiu i miłości w atmosferze wzajemnego zrozumienia
i tolerancji, aby kolejne lata przyniosły radość i szczęście.
W imieniu Biskupa Radomskiego Zygmunta Zimowskiego
życzenia miłości, zdrowia i szczęścia oraz Bożej Łaski złożył Jubilatom Ks. dr. Prałat Henryk Ćwiek. Odśpiewano „sto lat” przy
tradycyjnej lampce szampana i torcie. Uroczystość uświetniły
występy taneczne i piosenki wykonane przez młodzież ze Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Jedlińsku.
Łzy wzruszenia i podniosła atmosfera była udziałem Jubilatów
i ich rodzin oraz gości zaproszonych .
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Małżeńskie Jubileusze
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Wspólnie przeżyli:
66 lat - Jan i Karolina Jaroszkowie z Jeziorna
65 lat - Józef i Krystyna Zawadzcy z Gutowa
60 lat - Antoni i Leokadia Adamczykowie z Jankowic
59 lat - Piotr i Janina Poterowie z Lisowa
55 lat - Stanisław i Alfreda Żarłokowie z Jedlanki
53 lata - Kazimierz i Genowefa Markiewiczowie z Wierzchowin
52 lata - Jan i Wanda Marszałkiewiczowie z Jedlińska
52 lata - Marian i Krystyna Piwowarczykowie z Lisowa
52 lata - Henryk i Janina Płatosowie z Piastowa
52 lata - Tadeusz i Stefania Sobieniowie z Ludwikowa
52 lata - Stefan i Stefania Żarłokowie z Bierwieckiej Woli
52 lata - Karol i Teresa Żarłokowie z Jedlińska
51 lat - Stanisław i Irena Barszczowie ze Wsoli
51 lat - Zdzisław i Marianna Bębeńcowie z Wierzchowin
51 lat - Władysław i Celina Dawidowscy z Wierzchowin
51 lat - Marian i Irena Szczepańscy z Wielogóry
51 lat - Henryk i Kazimiera Tuszyńscy z Lisowa
51 lat - Mieczysław i Leokadia Ziółkowie z Piastowa
50 lat - Wiesław i Teresa Kaczyńscy z Piaseczna
50 lat - Józef i Jadwiga Morawscy z Jedlińska
50 lat - Marian i Helena Okrutowie ze Wsoli
50 lat - Stanisław i Daniela Zarembowie z Jedlińska
50 lat - Władysław i Daniela Żarłokowie z Lisowa
50 lat - Władysław i Teresa Żarłokowie z Janek
Następne jubileusze za rok. Prosimy pary małżeńskie , które
przeżyły ze sobą 50 lat i więcej i zamieszkują na terenie naszej
gminy w chwili obecnej o zgłaszanie się do Kierownika Urzędu
Stanu cywilnego w Jedlińsku tel. /48/ 3213126.

11

Bank Spółdzielczy w Jedlińsku w okresie międzywojennym

M

ieszkańcy
Jedlińska i okolic mogą
być dumni z decyzji swoich przodków o utworzeniu
w naszej miejscowości banku. Posiadanie własnego
banku świadczyło o randze
miejscowości, gdyż spółdzielcze instytucje ﬁnansowe znajdowały się tylko
w znaczących gospodarczo
miejscowościach.
Dziś korzystając z usług
Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego
w Jedlińsku nie zdajemy
sobie sprawy, że jest to jeden z najstarszych banków
w naszym regionie. W 2011
roku będziemy obchodzić
jego stulecie .
Bank przechodził różne
koleje losu, zmieniały się
siedziby władze i jego nazwy. Ale cały czas, nawet
wśród zawieruch wojennych pierwszej i drugiej
wojny światowej nie zaprzestawał działalności.
Szybki rozwój w pierwszym okresie funkcjonowania, został zahamowany
w wyniku wybuchu I wojny światowej. Po jej zakończeniu i odzyskaniu przez
Polskę niepodległości Towarzystwo Oszczędnościowo- Pożyczkowe w Jedlińsku- taką wówczas bank
nosił nazwę, ze względu na
brak nowych uwarunkowań
prawnych kontynuowało
pracę w oparciu o statut
uchwalony w czasach carskich.
Istotne zmiany w uregulowaniach prawnych nastąpiły
w 1920 roku. Sejm uchwalił
Ustawę o spółdzielniach,
która regulowała działalność wszystkich organizacji spółdzielczych w Polsce,
w tym również zadania
spółdzielni
kredytowych
. Ich głównym zadaniem
miało być dostarczanie
członkom tanich pożyczek
na dogodnych warunkach
oraz prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej .
Zarządzanie spółdzielniami należało do kolegialnych władz spółdzielczych.
Zachowana została zasada :
jeden członek- jeden głos.
Część wypracowanego zy-
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sku spółdzielnie obowiązane były odpisywać na fundusz zasobowy.
Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe w Jedlińsku dostosowało swój
statut do prawodawstwa
polskiego w 1922 roku. Dokonano wówczas zmiany
nazwy na Kasa Stefczyka
spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczona
w Jedlińsku.
Statut został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym
w Radomiu 10 maja 1922
roku pod numerem 44.
Podobnie jak przed wojną
Kasa była członkiem Centralnej Kasy Spółdzielni
Rolniczych w Warszawie,
która była jej centralą ﬁnansową.
Skala prowadzonej działalność kasy była uzależniona od sytuacji gospodarczej.
Inﬂacja w latach 1921 -1924
spowodowała znaczne problemy .
Stracono praktycznie cały
majątek zgromadzony od
początku istnienia. Uchroniono się jednak od najgorszego- upadku. Trzeba
bowiem wiedzieć ,że w tym
okresie zbankrutowało wiele spółdzielni w kraju.
Po reformie przeprowadzonej przez ministra skarbu Władysława Grabskiego
i wprowadzeniu nowej waluty –złotego Kasa zaczęła
stopniowo odbudowywać
utracone kapitały .
Kolejne załamanie nastąpiło po 1929 roku w związku ze światowym kryzysem
gospodarczym. Było ono
na tyle dużym zagrożeniem
dla Kasy Stefczyka w Jedlińsku, że na początku lat trzydziestych rozważana była
możliwość
zakończenia
działalności. Jednak spółdzielcom udało się przezwyciężyć trudności i kasa
kontynuowała działalność.
Rokrocznie wypracowywano zyski na tyle znaczące,
że w 1932 roku na walnym
zgromadzeniu
członków
Kasy omawiana była sprawa budowy nowej siedziby
banku. Zarząd Kasy proponował ,aby siedziba była
zakupiona lub zbudowana wspólnie z ze sklepem”

Pomoc własna” i Cechem
Zjednoczonych Rzemieślników Chrześcijan w Jedlińsku. Spośród wszystkich
biorących udział w zebraniu
tylko jedna osoba była przeciwna tej inicjatywie.
Plany te jednak nie zostały zrealizowane. Na przeszkodzie stanęło zaostrzenie
kryzysu światowy,
który dotknął szczególnie
wieś i rolnictwo. Kredytobiorcy przestali regulować
swoje zobowiązania, banki miały duże problemy ze
ściąganiem
zobowiązań.
Ta sytuacja wystąpiła również w naszym banku. Na
szczęście z pomocą przyszło
państwo. Formą pomocy,
mającą na celu oddłużenie
rolnictwa była konwersja
wierzytelności rolniczych.
Zawarte układy konwersyjne były równoznaczne
z uporządkowaniem zadłużeń. Miało to korzystny
wpływ na działalność kasy ponieważ pod zawarte
układy można było uzyskać
akcepty Banku Akceptacyjnego i zdyskontować je
w Banku Polskim. Zadłużenie ze spółdzielczych instytucji ﬁnansowych przejmował Państwowy Bank Rolny,
który udzielał im także kredytów na wypłaty wkładów
oszczędnościowych .
Z tej formy pomocy
skorzystała również Kasa
w Jedlińsku. Zdecydowana
poprawa warunków funkcjonowania Kasy nastąpiła
dopiero po 1937 roku.
Siłą organizacji spółdzielczych są ich członkowie.
W naszym banku ich liczba
w okresie przed 1939 rokiem była różna. W pierwszym roku działalności tj.
1911 było ich 44, w 1930
roku 200, w 1937 roku 237.
Warunkiem przyjęcia do
kasy było uiszczenie wpisowego w wysokości 5 zł.
i wniesienie udziału w wysokości 10 zł. Możliwa była
wpłata wielu udziałów.
Organami Kasy Stefczyka
był zarząd i Rada Nadzorcza.
W ostatnich latach okresu
międzywojennego, w 1937
roku skład organów Kasy
przedstawiał się następują-

co: Rada Nadzorcza-Franciszek Skurosz z zawodu stolarz –prezes, Członkowie:
Antoni Skoczek, Michał
Drabiński, Stanisław Rudecki, Józef Piwowarczyk, Jakub Górnik. Zarząd: Adam
Gołębiowski z zawodu rolnik –prezes, Adam Szpotowicz z zawodu masarz
- skarbnik, Józef Ziembicki
z zawodu organista - członek zarządu-rachmistrz.
Członkowie zarządu za
swą pracę otrzymywali wynagrodzenie. Od 1934 roku
wynosiło ono za cały rok
pracy dla: Rachmistrza 300
zł, Skarbnika 100 zł, Członka zarządu 50 zł.
Posiedzenia zarządu i rady nadzorczej zwoływane
były w zależności od potrzeb. Nie częściej jednak
niż co dwa -trzy miesiące.
Kasa Stefczyka w Jedlińsku zgromadziła dość pokaźne jak na tamte czasy
fundusze.
W 1937 roku łączna wysokość funduszu udziałowego wynosiła 7362,03zł.
Pozostałe fundusze wynosiły: Fundusz zasobowy
5240,11zł. Fundusz na pokrycie pożyczek wątpliwych
1462,11 zł. Fundusz waloryzacyjny 2207,04zł. Fundusz
na budowę siedziby banku
811,27zł. Fundusz amortyzacyjny 1756,52 zł. Fundusz
zasobowy pochodził z wpisowego wpłacanego przez
przystępujących do banku
członków, z oprocentowania funduszy, nadwyżek bilansowych.
Kasa Stefczyka gromadziła środki okolicznej ludności. W 1937 roku wkłady
oszczędnościowe wynosiły 13974,02 zł. Najwyższy
wkład wynosił 4 600 zł.
Środki ze zgromadzonych
lokat, powiększone o kredyty zaciągane w Centralnej Kasie Spółdzielni Rolniczych i fundusze własne
przeznaczane były na udzielanie kredytów. Chętnych
do zaciągania kredytów nie
brakowało .
Zdecydowana większość
członków korzystała z kredytów. W 1937 roku kredyty zaciągnęło 203 członków.
Oprocentowanie kredy-

tów zwykłych wynosiło 8%,
kredytów skonwertowanych
4,5 %. Kredyty zabezpieczano wekslami . Bank udzielał
kredytów do wysokości 400
zł dla jednej osoby.
Decyzje o przyznaniu
kredytu podejmowane były
na wspólnych posiedzenia
zarządu i rady nadzorczej.
Kasa wypracowywała zyski, przykładowo zysk za
rok 1937 wyniósł 615,51 zł.
Członkowie podzielili ten
zysk w sposób następujący :
Na fundusz zasobowy 154
zł. Na fundusz wątpliwych
pożyczek 100 zł. Na fundusz waloryzacyjny 100 zł.
Na miejscową straż ogniową 48,40 zł. Na dywidendę
od udziałów 191,37 zł. Na
cele społeczne i kulturalne
21,74 zł.
Na Walnym, Zgromadzeni, które odbyło się w 1937
roku zaplanowano w budżecie na rok 1938 następujące
wydatki: Wynagrodzenie
zarządu 450 zł. Komorne,
opał i światło 80 zł. Opłaty
do związku 160 zł. Prenumerata i ogłoszenia 50 zł.
Wyjazdy 50 zł. Książki dru-

ki i materiały piśmienne 100
zł. Reperacja i utrzymanie
porządku 25 zł. Nieprzewidziane wydatki 25 zł.
Kasa Stefczyka nie zapominała o społeczności
lokalnej. Z podziału zysku
rokrocznie przekazywano
środki na cele społeczne m.
innymi straż ogniową , na
ogrodzenie krzyża poległych
w 1809 roku .Ostatnie przed
wybuchem wojny posiedzenie Rady Nadzorcze j i Zarządu odbyło się 22 sierpnia
1939 roku o godzinie 21,
jego tematem było przyznanie pożyczek budowlanych
w granicach od 300-do 150
zł. dwudziestu dziewięciu
osobom. Obecnie Południowo-Mazowiecki Bank
Spółdzielczy w Jedlińsku jedynie w ogólnych zapisach
statutu dotyczących jego
samorządowej działalności
przypomina Kasę Stefczyka
z okresu międzywojennego.
Jest nowoczesnym bankiem
obsługującym osoby ﬁzyczne i podmioty gospodarcze
z kilkunastu powiatów województwa mazowieckiego
i świętokrzyskiego. Posia-

da 6 placówek, w których
zatrudnionych jest ponad
czterdziestu pracowników.
Trzeba podkreślić, że
bank swoją dzisiejszą, znaczącą pozycję na rynku
zawdzięcza
determinacji
i ciężkiej pracy kolejnych
rad nadzorczych, zarządów
i całej załogi oraz silnemu
przywiązaniu
lokalnych
społeczności do swojego
banku.
dr Krzysztof Sadurski
Od redakcji.

W ostatnich dniach
listopada Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku
otrzymał tytuł Lidera
Regionu 2008 w kategorii ﬁnanse w konkursie
organizowanym przez redakcję „Echa Dnia” oraz
wyróżnienie w konkursie
Mazowiecka Firma roku
2008.

Ciekawostka

3,5 kg purchawka z ogrodu Państwa Anny i Potra Wikło z Jedlińska

 ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA 
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku ogłasza nabór do grupy recytatorskoteatralnej dla dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Przyjdź jeśli:
* lubisz teatr i pragniesz rozwijać swoją wyobraźnię
* chcesz przełamać swoją nieśmiałość do publicznych wystąpień
* chcesz doskonalić swój głos, dykcję i koncentrację
* nauczyć się właściwego doboru i interpretacji tekstu
* nauczyć się jak kreatywnie i twórczo spędzać czas
Zapisy (osobiście) do dnia 16 stycznia 2009r w GCKiKF ul. Krótka 1 . Dodatkowe informacje
można uzyskać po nr tel.048 32 13052

OPIS ZAJĘĆ
1.Nauka dykcji i emisji głosu z uwzględnieniem zasad poprawnej, czystej wymowy i technik operowania głosem. Zajęcia w oparciu
o ćwiczenia dykcyjno- oddechowe i etiudy rytmiczno - ruchowe. Zabawa słowem, dźwiękiem. Forma zajęć barwna, żywa, energetyczna, spontaniczna, twórcza, będąca konsekwencją inwencji własnej uczestników.
2.Nauka świadomego myślenia w sztuce recytacji i techniki posługiwania się słowem, kształcenie umiejętności swobodnego wypowiadania się w życiu i na scenie. Etiudy słowno- ruchowe mające na celu pozbywanie się barier i własnych ograniczeń, nabycie
umiejętności komponowania tekstem obrazu scenicznego, analiza tekstu i tworzenia własnych form scenicznej wypowiedzi.
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Nowy Oddział Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Jedlińsku

N

owy Oddział Banku Spółdzielczego
Rzemiosła w Jedlińsku
otwarto dn. 10 września
2008r., w budynku przy
ul. Rynek 20a.
Bank
Spółdzielczy
Rzemiosła w Radomiu
to niezwykła instytucja,
która została utworzona
50 lat temu z inicjatywy
radomskiego rzemiosła.
Obecnie bank jest zrzeszony w Banku Polskiej
Spółdzielczości
S.A.
w Warszawie.
BSRz w Radomiu posiada 12 placówek na

terenie
województwa
mazowieckiego w następujących gminach: Stara
Błotnica, Stromiec, Jedlnia-Letnisko, Wolanów, Przytyk, Potworów,
Orońsko, Jastrząb i Mirów. Bank poprzez sieć
placówek obsługuje małe
i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje
się w kompleksowej obsłudze samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu
i rzemiosła. Świadczy
nowoczesne usługi ﬁ-

Pracownicy Oddziału w Jedlińsku
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nansowe po bardzo konkurencyjnych cenach.
Klienci
jedlińskiego
Oddziału nie powinni obawiać się kryzysu,
który szaleje na ﬁnansowych rynkach całego
świata, ponieważ Bank
Spółdzielczy Rzemiosła
w Radomiu to bezpieczna i wiarygodna instytucja, której właścicielem
są okoliczni rzemieślnicy
i rolnicy. Ten całkowicie
rodzimy kapitał daje dziś
stabilizację i bezpieczeństwo naszego funkcjonowania.
Nasza załoga jest znakomicie przygotowana
do pomocy zarówno rolnikom, przedsiębiorcom
jak i klientom indywidu-

alnym. Mamy nadzieję,
że szybko zdobędziemy
zaufanie klientów na
rynku lokalnym. W ofercie Banku Spółdzielczego Rzemiosła znajduje
się bowiem wiele atrakcyjnych produktów bankowych dla wszystkich
m.in.: rolników oraz ludzi przedsiębiorczych.
Dlatego warto odwiedzić placówkę naszego
Oddziału przy ul . Rynek
20a.

dniu 5 listopada 2008
roku jubileusz 60- lecia obchodziła Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku.
Uroczystości jubileuszowe
rozpoczęły się Mszą Świętą
w kościele pod wezwaniem św.
Piotra i Andrzeja w Jedlińsku.
Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił Ks. Prałat Henryk Ćwiek.
Po Mszy Św. wszyscy zaproszeni goście udali się do Domu
Strażaka. Przybyłych gości powitała Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku
Bożena Starzyńska.
Na uroczystość 60-lecia
przybyli: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego-Bogumił Ferensztajn Przewodniczący Rady Powiatu-Edward
Krok, Wicestarosta Radomski
-Krzysztof Górak, Przewodniczący Rady Gminy - Henryk
Krzak, Wójt Gminy Jedlińsk-Wojciech Walczak, Ksiądz
Prałat Henryk Ćwiek, Rada
Gminy Jedlińsk w tym Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu-Ewa Oﬁara,
Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Radomiu Anna
Skubisz–Szymanowska,były
Dyrektor MBP p. Jerzy Sekulski, Kierownik Działu Instrukcyjno - Metodycznego i Sieci
Miejskiej-Zoﬁa Nogaś, była
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej-Grażyna
Wąsik,

60 lat minęło ...
dyrektorzy samorządowych
bibliotek powiatu radomskiego, dyrektorzy szkół Gminy
Jedlińsk, dyrektorzy i kierownicy instytucji działających na
terenie Gminy Jedlińsk oraz
czytelnicy
Po oﬁcjalnym powitaniu gości Dyrektor Biblioteki przypomniała historię i dorobek GBP
w Jedlińsku.
Z okazji jubileuszu Wójt
Gminy Jedlińsk-Wojciech Walczak ufundował-3 nagrody dla
czytelników, którzy najdłużej
korzystają ze zbiorów Biblioteki w Jedlińsku.
Wśród nagrodzonych są:
Barbara Kucharczyk-Jedlińsk,
Bożena Łyżwa - Wsola, Grażyna Małek - Stare Zawady.
Nagrody książkowe dla aktywnych czytelników wręczyła Dyrektor Biblioteki Bożena
Starzyńska.
Otrzymali je: Edyta Karaś,
Urszula Romanowska, Elżbieta Wieczorek, Jadwiga Śmiechowska, Emilia Cielecka.
Dyplomy za współpracę
z biblioteką wręczył Sekretarz
Urzędu Gminy Włodzimierz
Dłużewski dla: Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlińsku, Publicznego Przedszkola w Jedlińsku,
Wolontariatu „KIMPAK” PG
w Jedlińsku, Moniki Zegarek –
bibliotekarki PG w Jedlińsku.

Po uroczystym wręczeniu
nagród i dyplomów głos zabrali zaproszeni goście.
Przewodniczący Rady Powiatu Edward Krok przekazał
bibliotekarzom wyrazy uznania i życzenia dalszego pomyślnego rozwoju Biblioteki.
Wicestarosta
Radomski
Krzysztof Górak odczytał list
gratulacyjny od Starosty Radomskiego Tadeusza Osińskiego i wręczył upominki dla Biblioteki. Gorącymi oklaskami
przyjęli wszyscy zgromadzeni
fakt podarowania laptopa od
Władz Gminy Jedlińsk.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu
Anna Skubisz- Szymanowska
w krótkim przemówieniu podkreśliła znaczenie książki i czytelnictwa w upowszechnianiu
kultury.

Zaprzyjaźnione szkoły i instytucje obdarowały Bibliotekę
kwiatami i prezentami.
Część oﬁcjalną uroczystości
60-lecia Biblioteki wzbogacił
występ artystyczny dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jedlińsku.
Uroczystości jubileuszowe
zakończył okolicznościowy toast i uroczysty poczęstunek.
Z okazji jubileuszu 60-lecia
powstania Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jedlińsku został
wydany folder, kartka okolicznościowa oraz wyrobiona została pieczęć upamiętniająca to
ważne wydarzenie.
Więcej zdjęć z uroczystości
w galerii na oﬁcjalnej stronie
Gminy Jedlińśk
Bożena Starzyńska

TYDZIEŃ BIBLIOTEKI

Bożena Sokalska-Kaca

Godziny otwarcia:
pon- piątek: 7:15-15:15,
kasa czynna: 7:30-14:30,
bankomat-całodobowo,
tel.(048)363-11-76,
(048) 321-32-19.

W związku ze zbliżającymi się Świętami
Bożego Narodzenia
pracownicy Oddziału Banku
Spółdzielczego Rzemiosła w Jedlińsku
życzą Wszystkim Klientom banku
oraz Mieszkańcom Gminy wszelkiego dobra,
życzliwości na świąteczne dni,
a w Nowym nadchodzącym 2009 Roku
wszelkiej pomyślności i optymizmu i sukcesów.

Małgorzata Gałuszka - wydawnictwo ALFA- ZET

Wiesław Jastrzembski–Radny Gminy Jedlińsk

Przewodniczący Rady Gminy p. Henryk Krzak

Naczelnik Poczty-BernadetaWąsik
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KOLEJNE OBOWIĄZKI
DLA ROLNIKÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O DOPŁATY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Od 1 stycznia 2009 r.
wielkość płatności bezpośrednich do gruntów
rolnych oraz płatności dotyczących między innymi
programów:
1. Dopłaty ONW;
2. Płatności z tytułu programu rolnośrodowiskowego;
3. Płatności z tytułu zalesiania gruntów.
Uzależnione będą od spełnienia przez rolników wymogów wzajemnej zgodności - cross-compliance.
Rolnicy ubiegający się
o powyższe płatności podejmują zobowiązanie do
przestrzegania wymogów
wzajemnej zgodności we
własnym
gospodarstwie
rolnym, w szczególności
w zakresie utrzymywania
gruntów rolnych w dobrej
kulturze rolnej, przestrzegania wymagań w zakresie
identyﬁkacji i rejestracji
zwierząt oraz wymogów
środowiskowych.
Beneﬁcjenci zobowiązują się
również do umożliwienia
przeprowadzenia kontroli
na miejscu na terenie gospodarstwa przez inspektora ARiMR lub inspektora
innych wyspecjalizowanych
służb.
Wymogi te zostały podzielone na trzy obszary.
Obszar A, który obejmuje:
• identyﬁkację i rejestrację
zwierząt,
• ochronę dzikiego ptactwa,
• ochronę wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez
niektóre substancje niebezpieczne,
• przestrzeganie zasad stosowania osadów ściekowych w rolnictwie,
• ochronę wód przed zanieczyszczeniami powodowa-
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Uwaga rolniku

nymi przez azotany pochodzenia rolniczego, - wykonywania zbiegów ochrony
roślin i używania innych
niebezpiecznych substancji
w sposób nie zagrażający
środowisku
Obszar B, obejmujący :
• zdrowie publiczne,
• zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób,
• zdrowotność roślin
Obszar C, w którym zawiera się dobrostan zwierząt
W nowych państwach
członkowskich, w tym
w Polsce wymogi „Wzajemnej Zgodności” będą wdrażane stopniowo. W Polsce
od 1 stycznia 2009 roku
zaczną obowiązywać wymogi z obszaru A, natomiast wymogi z obszaru
B i C zgodnie z aktualnym
stanem prawnym wdrażane
będą od 2011 roku.
W przypadku nieprzestrzegania wymagań płatności bezpośrednie zostaną
zredukowane proporcjonalnie do naruszeń. Wymiar
sankcji za nieprzestrzeganie
wymogów podstawowych
będzie uzależniony od wielu czynników.
Podstawowe rozróżnienie
to niezgodność z przepisami wynikająca z:
• zaniedbania rolnika (nieumyślność),
• winy rolnika.
W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność będzie
wynikała z zaniedbań rolnika, obniżka płatności
wyniesie 3% całkowitej
kwoty płatności bezpośrednich. Na podstawie raportu
z kontroli może być wydana
decyzja o obniżeniu skali
potrącenia do 1% lub podwyższeniu do 5% całkowitej
kwoty. W uzasadnionych
przypadkach możliwe jest
odstąpienie od nałożenia
sankcji ﬁnansowych. Natomiast w przypadkach,
gdy kontrolerzy stwierdzą
powtarzające się niezgodności, nałożona sankcja bę-

dzie trzykrotnie wyższa, ale
nie może przekroczyć 15%
całkowitej kwoty płatności
bezpośrednich (procent potrącenia zostanie pomnożony przez trzy).
Gdy kontrolerzy stwierdzą, że rolnik celowo dopuścił w swoim gospodarstwie
do niezgodności z zasadami
cross - compliance, nałożona sankcja będzie obniżała
kwotę należnej płatności
obszarowej o 20%. W takich
przypadkach ARiMR może,
na podstawie oceny zawartej w protokole z czynności
kontrolnych, wydać decyzję
o obniżeniu nakładanych
sankcji do poziomu 15%
płatności lub, w drastycznych przypadkach, może
całkowicie pozbawić rolnika dopłat.
UWAGA BENEFICJENCI
DZIAŁANIA
„UŁATWIANIE STARTU
MŁODYM ROLNIKOM”

Pojawiające się ostatnio
w TVP niepokojące sygnały
dotyczące sankcji dla rolników którzy skorzystali w latach 2004 – 2006 z premii
„Ułatwienie startu młodym
rolnikom” skłoniły mnie do
zamieszczenia na łamach
naszej gazetki informacji
dla beneﬁcjentów, którzy
nie posiadali odpowiedniego wykształcenia rolniczego
w chwili przejmowania gospodarstwa.
Zwróćcie Państwo uwagę, że w umowie z ARiMR
zobowiązaliście się do jego
uzupełnienia w ciągu pięciu lat od chwili podjęcia
prowadzenia gospodarstwa rolnego, a terminy te
w większości przypadków
nie pokrywają się z datami
końca roku szkolnego czy
akademickiego. Ponieważ
daty te są ściśle określone to
w praktyce oznacza, że ich
nawet minimalne przekroczenie grozi koniecznością
zwrotu premii wraz z odset-

kami /co daje kwotę około
70 tys. zł./.
Zwracam także uwagę
rolnikom, którzy skorzystali z tegorocznej pomocy na
„Ułatwianie startu młodym
rolnikom”
ﬁnansowanej
z PROW 2007 - 2013, a nie
posiadali odpowiedniego
wykształcenia rolniczego,
że na uzupełnienie go mają
tylko trzy lata, liczone od
dnia doręczenia decyzji
o przyznaniu pomocy ﬁnansowej.
Przypominam również,
że dla zachowania prawa do
premii młodzi rolnicy, którzy skorzystali z niej muszą
m.in. doprowadzić swoje
gospodarstwa do odpowiedniego poziomu dochodowości (uzyskać co najmniej
poziom 4 ESU czyli 4,8 tys.
euro rocznie), prowadzić
działalność rolniczą przez
5 lat od daty wypłaty premii
i spełnić warunki dotyczące wymaganej powierzchni
użytków rolnych.
DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO
Informuję Państwa, że
w okresie od 1 grudnia br.
do 15 lutego 2009 r. Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o przyznanie
dopłaty z tytułu zużytego
do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwaliﬁkowany.
Producenci rolni będą mogli ubiegać się o przyznanie
dopłaty do materiału siewnego zbóż ozimych, który
został wysiany w okresie od
lipca do 30 listopada 2008.
/konieczny dok. zakupu/.
O minimalnych ilościach
nasion wymaganych do
obsiania 1 ha i innych warunkach koniecznych do
spełnienia informowałam
Państwa w naszej gazetce
z marca 2007 r.
Irena Walczak

S

esje Rady Gminy Jedlińsk
odbyły się
w dniach :
-09 września ,
-30 października ,
-14 listopada,
-01 grudnia .
W dniu 09 września br.
podjęte zostały uchwały
w sprawie :
Nr XXI/59/2008 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy Jedlińsk na 2008r.,
Nr XXI/60/2008 przystąpienia Gminy Jedlińsk
i zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki nr KL/01098/7.1.1
„Kobieta aktywna –kobietą
jutra „ ,
Nr XXI/61/2008 zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku i zatwierdzenia tekstu jednolitego,
Nr XXI/62/2008 udzielenia pomocy ﬁnansowej dla
Komendy Wojewódzkiej
Policji w Radomiu ,
-30 października:
-Nr
XXII/63/2008
uchwalenia
częściowej
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk” ,
-Nr XXII/64/2008 wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Jedlińsk na 2008r. ,
-Nr XXII/65/2008 obniżenia ceny 1 kwintala żyta
przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2009 r. ,
Nr XXII/66/2008 podatku od nieruchomości,
Nr XXII/67/2008 określenia wzoru deklaracji na
podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych ,
Nr XXII/68/2008 ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jedlińsk na 2009 r.,

Z prac Rady Gminy

14 listopada :
Nr XXIII/69/2008 wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Jedlińsk na 2008r.
-01 grudnia :
Nr XXIV/70/2008 zatwierdzenia taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia
w wodę dla odbiorców korzystających z wodociągów
wiejskich na terenie gminy
Jedlińsk ,
Nr XXIV/71/2008 zmiany uchwały Nr XX/24/2008
Rady Gminy Jedlińsk z dnia
26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bierwce,
Nr XXIV/71/2008 zmiany uchwały Nr XX/25/2008
Rady Gminy Jedlińsk z dnia
26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bierwiecka Wola,
Nr
XXIV/73/2008
uchwalenia ekwiwalentu
pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Jedlińsk ,
Nr XXIV/74/2008 ustalenia wysokości stawek
i zasad poboru opłaty targowej,
Nr XXIV/75/2008 określenia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso ,
Nr XXIV/76/2008 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy Jedlińsk na 2008r. ,
Nr XXIV/77/2008 zatwierdzenia taryfy dla
zbiorowego odprowadza-

nia ścieków.
Następna sesja Rady
Gminy przewidziana jest
na dzień 19 grudnia br.

Wójt w tym czasie wydał
zarządzenia w sprawie:
-powołania Zespołu ds.
oceny i zniszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 27
października 2007 r.
-powołania Komisji w celu
przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu
obrony cywilnej ,
-powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków
trwałych i przedmiotów
nietrwałych –sprzętu komputerowego i akcesoriów
komputerowych stanowiące własność Gminy,
-powołania Komisji przetargowej na przebudowę
drogi gminnej Jedlanka
–Bierwiecka Wola gm. Jedlińsk ,
-przeniesienia własności
nieruchomości ,
-powołania Komisji Przetargowej na modernizację
oświetlenia drogowego
w gminie Jedlińsk ,
-przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży,
-powołania Komisji Przetargowej ,
-wprowadzenia w Urzę-

dzie Gminy w Jedlińsku
instrukcji
postępowania
w zakresie przeciwdziałania
wprowadzaniu do obrotu
ﬁnansowego wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu ﬁnansowaniu
terroryzmu,
-powołania Komisji Przetargowej,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
drogi gminnej ul. Wrzosowa we Wsoli,
-ustalenia
dodatkowego
dnia wolnego od pracy
w 2008 r. dla pracowników
Urzędu Gminy w Jedlińsku,
-przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu Gminy Jedlińsk na 2009 r. wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego,
-wprowadzenia
zmian
w budżecie gminy Jedlińsk
na 2008 r. ( 8 zarządzeń ).
Treść uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta znajdują się na stronie internetowej Gminy Jedlińsk www.
jedlinsk.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
Stałe Komisje Rady Gminy obradowały tematycznie
zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem pracy. Do
końca br. zgodnie z ustawą
o ﬁnansach publicznych
powinien być uchwalony
budżet na 2009r.
Ewa Koper

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Przewodniczący Rady
i Rada Gminy Jedlińsk
składa wszystkim Mieszkańcom
najlepsze życzenia, dużo zdrowia i radości
z Narodzenia Dzieciątka Bożego
oraz Do Siego Roku.
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Rekord Polski Julity Rędzi
i świetne występy młodzików
na strzelnicach, Strażak Wielogóra liderem w piłkarskich
rozgrywkach klasy B, pięć
szkolnych sztafet wystąpi w ﬁnałach Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej.
Do rekordu świata
tylko punkt
Julita Rędzia, wychowanka
ULKS Jedlińsk, reprezentująca obecnie Legię Warszawa
ustanowiła nowy rekord Polski
juniorek w konkurencji karabinu pneumatycznego 40 strzałów! Na zawodach Grand Prix
Open Kaliber w Białymstoku,
w starciu z czołówką polskich
zawodniczek oraz konkurentkami z Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Litwy, Szwecji , Estonii,
Julita strzelała jak natchniona.
W pierwszych dwóch seriach
wyniki po 100 pkt., w trzeciej
99 pkt, w czwartej 100 pkt.,
łącznie 399 pkt. i wynik lepszy
o 2 punkty od rekordu Polski
ustanowionego w 1998 roku.
Jest to rezultat równy rekordowi
Europy, należącemu do zawodniczki z Czech. A zatem tylko
jeden , jedyny raz nie udało się
traﬁć z 10 metrów w środek
tarczy mający zaledwie 0,5 mm
średnicy. Dodajmy, że jest to
drugi rekord Rędzi. Pierwszy
ustanowiła w styczniu tego roku w Monachium wraz z koleżankami z reprezentacji Polski
w konkurencji drużynowej.
Młodzicy na siódemkę
W
Międzywojewódzkich
Mistrzostwach
Młodzików
najlepszy start w historii klu-

SPORT

bu zanotowali młodsi koledzy
Julity. Podopiecznym Mariusza
Kilara należy się szóstka a właściwie siódemka, bowiem tyle
razy stawali na podium. Po złoto sięgnęli Żaneta Markowska
w kpn. 30 i Łukasz Trojanowski
w ksp.40 w postawie leżąc. Po
dwa srebrne medale dla Dominiki Milik w kpn.30 i ksp. 3x10
z trzech postaw (leżąc, klęcząc,
stojąc) oraz Mateusza Kapusty
w karabinie pneumatycznym
i ksp. 40. Drugi swój medal,
tym razem brązowy, wystrzelał
Trojanowski w kpn. W czołówce ponadto znaleźli się Joanna Kosno – piąta w kpn. 30
i Żaneta Markowska –szósta
w ksp.3x10. Do tego, że młodzicy Jedlińska, w konkurencji
karabinu pneumatycznego nie
mają sobie równych na Mazowszu, zdążyliśmy się przyzwyczaić. Na uznanie zasługują
jednak medale zdobyte w konkurencji karabinu sportowego,
głównie ze względu na brak
własnej strzelnicy oraz start na
pożyczonym sprzęcie. Młodzicy Jedlińska kontynuowali znakomitą passę w eliminacjach
wojewódzkich Ogólnopolskiej
Gimnazjady Strzeleckiej. W Radomiu gimnazjum z Jedlińska
zwyciężyło zarówno wśród
dziewcząt (Milik, Markowska,
Kosno) jak i chłopców (Kapusta, Trojanowski, Piotr Majak),
kwaliﬁkując się do ﬁnałowych
zmagań w Białymstoku.
Piłkarze na półmetku
Zakończyli rundę jesienną
piłkarze w klasie A i B. Futboliści LKS Jedlińsk początek
rozgrywek mieli bardzo udany,

Zwycięzcy Mazowieckiej Gimnazjady w strzelectwie
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przewodząc nawet przez kilka
kolejek. Później grali ze zmiennym szczęściem, kończąc ostatecznie rundę na szóstym miejscu. Istotne dla układu tabeli
były potyczki z ubiegłorocznymi spadkowiczami z klasy
okręgowej, zespołami z Magnuszewa i Mogielnicy, zakończone porażkami. Przykra była
także wpadka na własnym boisku w ostatniej kolejce z Jodłą
Jedlnia Letnisko. Wymienione
zespoły oraz Sadownik II Błędów i Gryf Policzna uplasowały się przed LKS-em. W sumie
Jedlińsk wygrał osiem spotkań,
przegrał sześć i raz zremisował.
Strzelił 41 bramek, tracąc 23.
Przygotowania do rewanżów
rozpoczną piłkarze w styczniu.
Szanse na awans są raczej niewielkie, bowiem Mogielanka
i KS Magnuszew to solidne
drużyny i wypracowały już kilkupunktową przewagę nad pozostałymi. Bezpieczna pozycja
LKS w tabeli pozwoli trenerom
na ewentualne eksperymenty
w składzie i doskonalenie rozwiązań taktycznych. W klasie
B, w grupie I Strażak THS.PL
Wielogóra zyskał miano drużyny niepokonanej i wszedł
już „jedną nogą” do klasy wyższej. Podopieczni Pawła Farbisia zwyciężyli w dziewięciu
spotkaniach oraz zanotowali
jeden remis. Zaaplikowali przeciwnikom 43 bramki (najwięcej w grupie) stracili zaledwie
6 (najmniej w lidze). W opinii
fachowców byli najlepszą drużyną w każdej formacji. Przewaga 6 punktów nad zespołami
z Promnej i Nowego Miasta to
duża zaliczka przed rewanżami.
Nie ulega wątpliwości, że Strażak jest na dobrej drodze do
powrotu w A-klasowe szeregi.
Słabo spisują się drużyny młodzieżowe. W Radomskiej Lidze
Juniorów LKS Jedlińsk zamyka
tabelę, mając w dorobku 3 pkt.
Podobną zdobycz punktową
i niestety także ostatnie miejsce
ma PKS Jankowice występujący
w Radomskiej Lidze Trampkarzy Starszych. W tym przypadku, usprawiedliwieniem jest
fakt, że to zespół nowo utworzony i musi się po prostu jeszcze wiele nauczyć. W Radomskiej Lidze Trampkarzy Młodszych występują chłopcy Strażaka Wielogóra. Uzbierali
4 punkty i zajmują przedostat-

nią lokatę w tabeli. Doniesienia
z piłkarskich boisk, w których
występuje nasza młodzież kończymy optymistycznym akcentem. Do kadry Mazowsza do
lat 13 została powołana uczennica PSP w Starych Zawadach
Anna Rędzia. Rozegrała ona
mecze w ramach eliminacji
międzywojewódzkich do mistrzostw kraju w tej kategorii
wiekowej i strzeliła kilka bramek. Na co dzień Ania trenuje
w KS Zamłynie Radom.

ców. Indywidualnie wygrali:
wśród piątoklasistów Łukasz
Krawczyk z PSP Jedlińsk, Anita Szymczak z PG w Jedlińsku
w rywalizacji dziewcząt z rocznika 1995 oraz Artur Durak
z PSP Wsola w roczniku 1996.
W (udanej)
roli faworytów
Rozpoczęły się eliminacje XI
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Tradycyjnie
zmagania uczniowie rozpoczęli
od sztafetowych biegów przełajowych. Eliminacje powiatowe
były popisem naszych szkół,
bowiem nad zalewem w Domaniowie wywalczyły wszystkie miejsca premiowane awansem. Podwójnie wygrały PSP
Jedlińsk i PG Jedlińsk, sztafety
dziewcząt i chłopców z PG we
Wsoli na drugich miejscach,
podobnie jak zespoły dziewcząt z PSP w Starych Zawadach
i chłopców z podstawówki we
Wsoli. Eliminacje międzypowiatowe zakończyły się sukcesem Jedlińska, który znów po
trzyletniej przerwie wprowadził wszystkie cztery zespoły
do ﬁnału wojewódzkiego. I to
w znakomitym stylu. Trzy sztafety wywalczyły złoto a jedynie
męski team z gimnazjum musiał

Walczyli w eliminacjach
Zajmując pierwsze miejsca
w powiecie, do eliminacji międzypowiatowych awansowały
drużyny unihokeja dziewcząt
ze Starych Zawad i gimnazjum z Jedlińska. Unihokeistki
Zawad pokonały Suskowolę
3:2 i Przytyk 1:0, zaś Jedlińsk
pewnie pokonał Suskowolę
3:0. W eliminacjach w Radomiu wystąpi także męski zespół
z gimnazjum w Jedlińsku, który w turnieju powiatowym był
drugi, przegrywając z Suskowolą 1:2. Chłopcy z PSP w Starych
Zawadach na trzecim miejscu
po porażkach z Przytykiem 3:5
i Czarną 1:4. W eliminacjach
„piłkarskich piątek” wśród
dziewcząt Stare Zawady po
zwycięstwach z Janiszewem,
Owadowem i Suskowolą odpadły w powiecie przegrywając
rywalizację z Przytykiem 1:2.
Gimnazjalistki z Jedlińska pokonały Jastrzębię i Makowiec,
ale uległy wyraźnie Suskowoli
0:3. Piłkarze PG ze Wsoli po
wygraniu eliminacji międzygminnych odpadli w rywalizacji
z Zakrzewem. Swoją szansę na
awans do eliminacji międzypowiatowych mają jeszcze chłopcy
z PSP we Wsoli, którzy wiosną
rozegrają kolejne spotkania.

Ania Rędzia

Walczą o pierwsze
zwycięstwo
Pingpongiści ULKS Wsola
kolejny sezon bronią się przed
spadkiem z IV ligi. - W tym
roku wydaję się to trudne zadanie, bowiem w zespole, oprócz
doświadczonego
Mariusza
Króla, grają jedynie młodzi
chłopcy – mówi trener Janusz
Dupla. Obawy szkoleniowca
potwierdzają wyniki. Strażak
przegrał wszystkie dotychczasowe spotkania wygrywając jedynie w meczach po kilka partii
indywidualnych. W Otwartych
Mistrzostwach Mieszkańców
Ziemi Radomskiej w tenisie
stołowym
zorganizowanych
przez Regionalne Zrzeszenie
LZS w Radomiu dobrze zaprezentowali się uczniowie szkół
z Jedlińska i Wsoli. Zarówno
wśród podstawówek jak i gimnazjów, Jedlińsk wywalczył
drugą lokatę. PG we Wsoli
uplasowało się na trzeciej pozycji a podstawówka z tej miejcowości była czwarta. Zwyciężyły
PSP Bobrowniki i PG Rzu-

We Wsoli dziewczęta walczyły równie ambitnie jak chłopcy

Nożnej wzięły udział reprezentacje dziewcząt i chłopców
szkół podstawowych z terenu
czterech gmin. Wśród dziewcząt najlepsza była Stara Błotnica przed Wsolą i Jedlanką.
W rywalizacji chłopców zwyciężyła Dąbrówka Podłężna
wygrywając w ﬁnale z drugim
zespołem Wsoli 1:0. W meczu
o trzecie miejsce Stara Błotnica przekonywująco pokonała
Jedlankę 3:0. Najlepszymi zawodnikami wybrano Patryka
Plewińskiego i Monikę Klocek
ze Wsoli, najlepszym bramkarzem okazał się Dominik Maj
z Jedlanki. Z kolei w Gminnym
Halowym Turnieju chłopców
klas piątych wygrali piłkarze
Wsoli przed Jedlanką i Starymi
Zawadami. Zwycięzcy tych zawodów odpadli w eliminacjach

powiatowych po porażce z Pionkami 2:3. W jubileuszowych
XV Biegach Kazimierzowskich
w Radomiu puchar Prezydenta
Radomia traﬁł w ręce uczniów
PG w Jedlińsku. Indywidualnie wśród juniorów młodszych
zwyciężył Damian Rdzanek,
w klasyﬁkacji dziewcząt trzecia
była Ewelina Gizicka. W gronie
młodziczek na drugim miejscu
Ola Rędzia przed Magdą Trzaskowską. Gimnazjum z Jedlińska zwyciężyło w klasyﬁkacji
drużynowej jesiennych biegów przełajowych organizowanych w Domaniowie przez
LZS. W tych samych zawodach
wśród podstawówek Stare Zawady odebrały puchar za drugie miejsce.
Krystian Kilar

Awans do ﬁnałów igrzysk w sztafetach wywalczyli

Sztafety PSP Jedlińsk

uznać wyższość ekipy z Adamowa. Na drugim miejscu uplasowały się dziewczęta ze Starych
Zawad. A zatem, podobnie jak
w ostatnich dwóch latach , pięć
ekip wystąpi w ﬁnałach. Bliskie
awansu były gimnazjalistki ze
Wsoli, które stanęły na trzecim stopniu podium ulegając
jeszcze Wieniawie. Bez medalu
pozostały drużyny chłopców
ze Wsoli, które zajęły czwarte
miejsca wśród szkół podstawowych i gimnazjów.

Imprezy masowe
ZSP we Wsoli był gospodarzem kilku imprez masowych.
Na szczególne uznanie zasługuje wzorowe przeprowadzenie
VII Mazowieckiego Turnieju
Tenisa Stołowego zorganizowanego przez wojewódzki oddział
stowarzyszenia Olimpiady Specjalne –Polska. W tej imprezie wystąpiło 81 zawodników
z ośrodków specjalnych a pomagało im ponad 50 wolontariuszy m.in. z ZSP we Wsoli.
W IV Halowym Turniej Piłki

PSP Jedlińsk - Iga Makulska, Joanna Rajkowska, Iga Bińkowska, Klaudia Krzemińska, Lucyna Jabłońska, Patrycja Plewińska, Karolina Stachurska, Klaudia Bień, Klaudia Wlazła,
Joanna Paluch, Aleksandra Syta, Katarzyna Szczęsna.
Hubert Sąpór, Wojciech Szcęsny, Dawid Walczak, Daniel
Woźniak, Rafał Padewski, Jakub Domagalski, Damian Imiołek, Paweł Piwowarzczyk, Adam Piórkowski, Brajan Życki,
Łukasz Krawczyk, Paweł Gryza, Bartłomiej Kowalczyk.
PSP Stare Zawady – Anna Rędzia, Anna Gniadek, Kinga
Sobień, Marta Walczak, Marta Gniadek, Emila Słomka, Justyna Zawadzka, Daria Szatan, Paulina Kucharczyk, Paulina
Walczak, Karolina Komorowska.
PG Jedlińsk - Ewelina Gizicka, Agnieszka Maj, Magdalena
Trzaskowska, Sylwia Świątkowska, Ola Rędzia, Iwona Bieniek,
Natalia Kowalczyk, Malwina Hełmińska, Dominika Konopka,
Monika Ciołek.
Krystian Plewiński, Damian Rdzanek, Damian Żarłok, Arkadiusz Świniarski, Kamil Dobrowolski, Łukasz
Puk, Mateusz Cichocki, Kamil Górka, Daniel Krawczyk,
Przemysław Krzemiński.
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Po pięćdziesięciu latach tułaczki - otwarcie Ośrodka Zdrowia w Bierwcach
Z czego prawie 700.000 zł. to
środki własne a 500.000,- to
środki pozyskane od Samorządu
Województwa Mazowieckiego.
W dniu 14.11.2008. odbyło
się uroczyste otwarcie Ośrodka
i przekazanie go do użytkowania
mieszkańcom Bierwiec, Urbanowa, Romanowa, Bierwieckiej Woli, Jeziorna, Kruszyny, Wierzchowin, Bożej Woli i Czarnego Ługu.
W uroczystościach wzięło udział
liczne grono zaproszonych gości
a mianowicie: Pan Waldemar
Roszkiewicz - Członek Zarządu
Województwa Mazowieckiego,
Pan Jerzy Kacak – Dyr. Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wo-

G

mina Jedlińsk jako pierwsza w dawnym województwie radomskim już w stycznia
1995 r. przejęła podstawową
opiekę zdrowotną. Powstał wówczas Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Jedlińsku obejmujący trzy Ośrodki Zdrowia: w Jedlińsku, Wsoli i Bierwcach.
Baza lokalowa ośrodków pozostawiała wiele do życzenia.
Poprawę ich stanu rozpoczęto od
wykonania kapitalnego remontu
w Ośrodku Zdrowia w Jedlińsku, następnie adaptowano pomieszczenia w Publicznej Szkole
Podstawowej we Wsoli by tam
przenieść z prywatnego budynku
Ośrodek Zdrowia. W najgorszym
stanie technicznym pozostał

Ośrodek w Bierwcach, któremu
z końcem tego roku groziło zamknięcie.
W 2005 roku po przeprowadzeniu analizy kosztów, okazało
się że remont i rozbudowa tego budynku jest nieopłacalna
i wręcz niemożliwa w związku
z ograniczeniami jakie stanowiła
zbyt mała powierzchnia działki.
Dzięki przychylności Rady
Gminy, osobistemu zaangażowaniu Pani Ewy Oﬁary - Radnej
z tego terenu a także księdza kanonika Władysława Kośćca postanowiliśmy wybudować nowy
budynek na działce obok szkoły
w Bierwcach.
Całkowity kosz budowy tego
obiektu to prawie 1.200.000zł.

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
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jewódzkiego, Pan Bogumił Ferensztajn – Radny Sejmiku woj.
Mazowieckiego, Pan Krzysztof
Górak – Wice Starosta Radomski
i Przewodniczący Rady Powiatu
Pan Edward Krok a także zaprzyjaźnieni wójtowie z okolicznych
gmin.
Zadowolenia z oddania nowego obiektu nie kryli także licznie
zgromadzeni mieszkańcy i personel medyczny, którzy po ponad pięćdziesięciu latach tułaczki
otrzymali nowoczesny budynek
spełniający wszystkie wymogi
sanitarne, a także wymogi Unii
Europejskiej.
IW
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