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Słowo Wójta
Składam serdeczne podziękowania
Państwu Mariannie
i Kazimierzowi Foremniak za przekazaną choinkę, która
tak pięknie prezentowała się w okresie Świąt Bożego Narodzenia w naszym rynku.
Szanowni Państwo pogłębia się światowy
kryzys gospodarczy. Trudno oczekiwać aby
jego skutki prędzej czy później nie dotknęły także nas, dlatego też staramy się wykorzystać każdą nadarzającą się szansę pozyskania środków na realizację potrzebnych
w naszej gminie inwestycji.
Ostatnio udało nam się zdobyć środki na
remont drogi Jedlanka - Bierwiecka Wola.
Przetarg na realizację przedsięwzięcia już
został rozstrzygnięty.
Przystępujemy również do programu
„Orlik 2012 – Moje Boisko”.
Do chwili obecnej nie zostały jednak podzielone pieniądze Unii Europejskiej na
projekty związane z budową dróg, kanalizacji, czy obiektów służby zdrowia. Wnioski na realizację tych zadań złożyliśmy we
wrześniu i październiku 2008 roku. Przygotowujemy kolejne wnioski na następne zadania mając nadzieje, że decyzje o podziale środków będą podejmowane znacznie
szybciej.
Wojciech Walczak
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Krzysztof Sadurski urodzony 18
marca 1952 roku
w Radomiu. Absolwent VI Liceum
Ogólnokształcącego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
Doktor nauk ekonomicznych.
Jest autorem wielu
publikacji i artykułów poświęconych
spółdzielczości rolniczej i bankowości. Pracował również jako wykładowca na wyższych uczelniach w Radomiu.
Pracę zawodową rozpoczął w Okręgowym
Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego w Radomiu. Od 1975 roku związany ze spółdzielczością
rolniczą. Pracował na stanowisku st. inspektora
w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Radomiu. Następnie
od 1980 roku w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jedlińsku na stanowisku wiceprezesa ds. obrotu rolnego i od 1982 roku prezesa
zarządu. W 1990 roku po podziale GS”SCh” w Jedlińsku pracował w Handlowej Spółdzielni Rolników w Jastrzębi na stanowisku prezesa zarządu.
Od 1995 roku jest prezesem zarządu Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku .
Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniami resortowymi i spółdzielczymi .
Życie prywatne: żona Małgorzata, dwóch synówMichał i Karol.
Zainteresowania: genealogia i historia.

Z kart historii...
Bitwa Jedlińska 11 czerwca 1809 roku.

Generał Zajączek

rzygotowania
Austrii do wojny były
P
w pierwszych miesiącach

1809 roku już w pełnym
toku. W marcu 1809 roku
zamknięta została granica
i przerwane zostały stosunki handlowe Zachodniej
Galicji z Księstwem. Od
połowy marca do połowy kwietnia następowały
pospieszne przegrupowania korpusów, organizowano maszyny wojskowe
i ośrodki zaopatrzenia dla
armii. Na ziemie polskie
miał wkroczyć VII korpus
austriacki arcyksięcia Ferdynanda.
Dwudziestego
kwietnia arcyksiążę Ferdynand wydał w Końskich

dyspozycję co do zamierzonego marszu w głąb
Księstwa Warszawskiego.
Celem operacji VII korpusu miała być likwidacja
Księstwa Warszawskiego.
VII korpus arcyksięcia
liczył około 33000 żołnierzy, w tym 25000 piechoty,
5000 kawalerii i 3000 artylerii. Do VII korpusu włączono 14 baterii artylerii
z 94 działami rozmaitych
kalibrów.
Stan liczebny armii Księstwa Warszawskiego na
początku 1809 roku wynosił ogółem 18634 żołnierzy. W pierwszych dniach
kwietnia 1809 roku przeprowadzono pobór nowych
roczników, który miał dać
około 8000 rekruta. Książę Poniatowski otrzymał
w Drzewicy pismo, zawiadamiające o rozpoczęciu
kroków wojennych. Mocno obsadzili Polacy prawy
brzeg Wisły. 15 kwietnia
wydane zostały rozkazy
polecające zamknięcie Austriakom drogi do Warszawy. 14 kwietnia 1809 roku
30-tysięczny korpus arcyksięcia Ferdynanda wkroczył na terytorium Księstwa. Poniatowski zaniepokojony sytuacją ogólną,

wezwał nazajutrz Dąbrowskiego i Zajączka do Warszawy. Zamiarem polskiego
dowództwa było uderzenie
na siły austriackie znajdujące się na prawym brzegu,
zniszczenie ich lub wyparcie. Austriacy próbowali
przebyć Wisłę w kilku miejscach, ale bez powodzenia.
Za każdym razem odpierali
ich żołnierze Zajączka. Zachęcony powodzeniem kilku drobnych wypadów na
przeciwnika organizował je
codziennie.
Nie oglądając się już na
Dąbrowskiego
Zajączek
postanowił szybko ruszyć
na Radom, przypuszczając,
że skłoni tym Austriaków
do opuszczenia Nowego
Miasta nad Pilicą.
Nie znając kierunku
marszu Zajączka, austriacki gen. Mondet postanowił skoncentrować swe
siły w okolicach Błędowa.
Tam uzyskał nowe wiadomości o Polakach. Jeszcze
7 czerwca grupa Zajączka
przesunęła się do Warki, gdzie dołączył do niej
Hauke. Nazajutrz gen. Zajączek zajął Głowaczów,
a gdy w nocy otrzymał
wiadomość, że gen. Mohr
przeszedł Pilicę i pomaszerował pod Jedlińsk, już
o godzinie 1 w nocy ruszył

Klwaty - najstarsze ślady osadnictwa w gminie Jedlińsk

pobliżu wsi odkryto ślady grodziska,
W
które istniało już około

2500r. p.n.e. i było zamieszkałe do XIII wieku.
Pierwsza pisana informacja odnosząca się do tej
miejscowości pochodzi z
dokumentu wystawionego
w Słomnikach 5 VII 1404
roku. Jeden z rycerzy wymienionych w tym dokumencie nazywa się Kielczo
de Chrwati czyli Kielczo z
Klwat. Ten sam rycerz pojawia się także w dokumentach sądowych sandomierskich z lat 1414 i 1416.
Nazwa tej wsi ma swoje
źródła w nazwie etnicznej
Chorwaci , których w Polsce nazywano Chrwaty lub
Krwaty. Późniejsza forma
„Klwaty” powstała najprawdopodobniej na skutek
skojarzenia z dawnym określeniem „klwać” oznaczającego „dzióbać”, „dziobem
wykuwać”. W dokumentach sądowych z lat 1418 i
1420 wymienia się już wieś

Chrawthky lub Chrwarthy.
Kolejna wzmianka pochodzi z 1433 roku, gdzie w dokumentach wystawionych
w Radomiu dnia 28 IV sąd
ziemski sandomierski zaświadcza, że żona Jana z
Cerekwi, Anna wniosła posag w wysokości 400 grzywien oraz 100 grzywien srebra i perły, za co Jan zapisał
jej 500 grzywien wiana na
wsiach Klwaty i Golędzin.
Wkrótce potem wieś drogą
wiana staje się własnością
możnego rodu Firlejów. W
1440 roku dziedzicem wsi
był Jan Firlej. Według „Liber Beneﬁciorum…” Jana
Długosza wieś była własnością rodu Firlejów i zapisano ją wtedy jako Chrwathy
Phirleionis villas.W spisie
podatkowym z 1508 roku
wymieniono wieś o nazwie
Krwathy zamiennie z nazwą
Krwathy Firlejowe. W tymże roku właścicielem wsi
był Adam Firlej. W 1569 roku podczas kolejnego spisu
poborowego wieś zapisano

jako Krwawi. Właścicielem
wsi był Mikołaj Firlej, który posiadał 3 łany ziemi,
dział we wsi posiadała też
Barbara Firlej. Po Firlejach
właścicielami wsi byli Pękosławscy. Jednak już w XVII
wieku wieś przeszła na własność rodziny Leżeńskich.
W 1655 roku dziedzicem
był Jan Leżeński, syn Abrahama. Po Leżeńskich wieś
traﬁła w ręce Duninów.
W 1762 roku właścicielem
był Michał Dunin podczaszy owrucki. Według spisów podatkowych z końca
XVIII wieku wieś należała
do Jana Dunina. Duninowie dziedziczyli wieś jeszcze na początku XIX wieku. Współczesna nazwa
pojawia się po raz pierwszy
w Tabelli Miast i Wsi Królestwa Polskiego z 1827 roku. Według tego spisu wieś
liczyła wtedy 11 domów i
72 mieszkańców. W końcu
XIX wieku wieś należała do
gminy Wielogóra i paraﬁi
Wsola. W Klwatach był fol-

w tamtym kierunku. Lewe ubezpieczenie stanowił
oddział płk. Zawadzkiego,
kierujący się wzdłuż Wisły,
prawe zaś – brygada Haukego posuwająca się z Warki na Jedlińsk.
Rankiem 11 czerwca
brygada gen. Zajączka uderzyła na Jedlińsk. Zdobyto miasteczko, Austriacy
wycofali się w kierunku
Radomia. Drugie starcie
z przeważającymi siłami
nie zostało rozstrzygnięte.
Zajączek widząc ogromną
przewagę wycofał swoją
brygadę w kierunku Głowaczowa. Austriacy zrezygnowali z pościgu oddziałów Zajączka, obawiając
się zasadzek w Puszczy Radomskiej.
Bogato
ilustrowana
monograﬁa ukazuje się
w uroczystej chwili dwusetnej rocznicy bitwy pod
Jedlińskiem przypadającej 11 czerwca 2009 roku.
Monograﬁa
historyczna
jedlińskiej batalii pojawia
się z inicjatywy gospodarnego wójta gminy Jedlińsk
Wojciecha Walczaka, który uważa, iż wydarzenie to
godne jest udokumentowania.
dr Stefan Rosiński
wark szlachecki liczący 586
mórg ziemi a w nim destylarnia i młyn amerykański.
W 1882 roku we wsi stało
23 domy a mieszkało w niej
173 mieszkańców. Obszar
tak zwany „włościański” liczył 294 morgi.
Do 1850 roku dziedzicem wsi był Marceli Sołtyk,
od którego dobra te nabył
Jan Nepomucen Lenkiewicz. Po nim wieś stała się
własnością Jana Kantego
Plenkiewicza a potem jego
syna Leona. Ostatnim właścicielem ziemskim we wsi
był Kazimierz Lenkiewicz.
Mieszkał on w majątku
Klwaty do końca wojny. W
okresie międzywojennym
folwark należący do Leona
Lenkiewicza liczył 182 ha.
Wieś Klaty liczyła w 1938
roku 28 domów.
Obecnie sołectwo zamieszkuje 391 mieszkańców
a powierzchnia jego wynosi
513 ha.
WW
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Z życia szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku

W

iele radości sprawiła dzieciom tegoroczna zima. Styczeń ścisnął
mrozem, dzięki temu możliwe było uruchomienie lodowiska na boisku Publicznej Szkoły Podstawowej im.
T. Kościuszki w Jedlińsku.
Lodowisko było znakomita
frajdą dla uczniów. Odbywały się na nim lekcje wychowania ﬁzycznego i atrakcyjne zabawy dla uczniów
naszej szkoły. Niektórzy po
raz pierwszy założyli na nogi łyżwy, ale kilka ślizgów,
małych wywrotek i lód nie
był już taki straszny. Każdego popołudnia i wieczoru
z lodowiska szkolnego korzystała młodzież i dorośli
z Jedlińska i okolicznych
miejscowości.
Ferie zimowe przyniosły
zmianę pogody. Zima zmieniła swój wizerunek. Nie
przeszkodziło to tym, którzy kochają sport. W pierwszym tygodniu ferii kilkunastoosobowa
grupa
chłopców z PSP w Jedlińsku

uczestniczyła w zajęciach
sportowych prowadzonych
przez n-la wychowania ﬁzycznego p. Sławomira
Słomkę. Pierwszą część zajęć spędzali w pobliskim lesie doskonaląc swoją sprawność sportową. Po powrocie
i krótkim odpoczynku przy
gorącej herbacie, słodkich
bułkach i owocach rozpoczynali gry zespołowe na
sali gimnastycznej.
W tegoroczne ferie zimowe od 17 do 25 stycznia, 20
osobowa grupa uczniów
naszej szkoły przebywała na
obozie sportowym w Wiśle.
Pod opieką dyrektora szkoły
p. Dariusza Cielniaka młodzi sportowcy doskonalili
swoją sprawność biegową,
pokonując każdego dnia
trudne technicznie trasy po
okolicznych wzniesieniach.
Wyjazd w góry sprzyjał
również nauce i doskonaleniu jazdy na nartach. Tak
jak każdego roku –kolejna
grupa uczniów dość dobrze
opanowała tę umiejętność.

Zimowe zabawy

Zima to nie
tylko czas zabawy na śniegu, lodowisku, odpoczynku w górach
–to również czas
nauki i wszechstronnych działań
edukacyjnych.
W ł a ś n i e
w
styczniu
w Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie odbyło
się posumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
ogłoszonego
przez Krajowe
Stowarzyszenie
Ewa Jeromin z nagrodzona pracą
Pomocy Szkole –
Sylwia Makuch i p. Halina
„Bukiet dla Babci i Dziadka”. W konkursie Dymińska/.
III miejsce w ﬁnale miętym uczennica kl. VI – Ewa
Jeromin uzyskała wyróżnie- dzypowiatowego konkursu
nie. Jej praca plastyczna wy- przyrodniczego: „Wspaniakonana pod kierunkiem n- łości przyrodnicze Europy-la plastyki Bożeny Cieślak -nasze Mazowsze” uzyskała
znalazła uznanie w oczach reprezentacja naszej szkoły
komisji oceniającej. Ewa w składzie: Iga Makulska,
odebrała gratulacje i upo- Magdalena Krupa, Aleksanminki z rąk aktorki Anny dra Grzyb. Uczniów przySeniuk i kompozytora Janu- gotowała p. Elżbieta Religa.
Pod kierunkiem n-la języsza Tylmana.
Dzięki jej sukcesowi na ka angielskiego p. Elżbiety
uroczystą galę do Warsza- Łobody działa Szkolny Klub
wy zostało zaproszonych 20 Europejski. Najpierw odbyuczniów naszej szkoły –po- ło się spotkanie w formie
jechali ci, którzy wyróżniają wykładu i prezentacji mulsię w swej plastycznej dzia- timedialnej z przedstawicielem Regionalnego Centrum
łalności.
Europejskiej
Kolejne sukcesu edu- Informacji
kacyjne to dobre wyniki w Radomiu a następnie
uczniów w ogólnopolskim konkursy: plastyczny: „Żykonkursie Alﬁk Humani- jemy we wspólnej Europie”
styczny. Uzyskali je: Zoﬁa i literacki o tematyce proeuMroczkowska –kl. III/ n-l ropejskiej.
p. Krystyna Żuchowska/,
Bożena Cieślak
Patryk Rudziński i Adam
Piórkowski –kl. VI / n-le p.

undacja Wspomagania Wsi – Pożyteczne Ferie 2009 już po raz
czwarty w Jedlance
Ostatnie ferie w Jedlance były wyjątkowo ciekawe. Dzięki dotacji Fundacji
Wspomagania Wsi i Paraﬁi
pw św. Piotra i Andrzeja
w Jedlińsku , Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu i wielkiej,
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bezinteresownej pomocy
nauczycieli,
wolontariuszy (absolwentów szkoły),
uczniów próżno było szukać
w domach czy na podwórku. Szkoła Podstawowa
w Jedlance tętniła życiem.
Dzieci ze wsi Jedlanka, Kępiny, Czarna Rola, Nowa
Wola miały sposobność
spędzić czas wolny, uczestnicząc w projekcie „Zostań

wiersza Jana Brzechwy pt.
„Pali się”. Uczniowie przygotowali także ilustrowany
słowniczek polsko – angielski pod tytułem „Fireman”.
Najważniejsze wydaje się
jednak, że dzięki programo-

strażaka – św. Floriana. Ponadto dzieci uczestniczyły
w wielu ciekawych zabawach i grach. Odbywały się
strażackie musztry, ćwiczenia kondycyjne, był alarm
ćwiczebny w szkolnej remizie i zabawna inscenizacja

wi, oprócz dobrej zabawy,
dzieci zyskały sposobność
do wyćwiczenia właściwego
zachowania w razie niebezpieczeństwa pożaru. Po
feriach uczniowie wiedzą
już, jak należy się zachować i do kogo zwracać się

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach
również dostali po słodkim
upominku. W przygotowaniu imprezy choinkowej
bardzo duży wkład włożyli
rodzice, za co im z całego
serca dziękujemy.
W czasie ferii jak co roku przez okres dwóch tygodni uczniowie naszej
szkoły mogli przychodzić
i korzystać z zajęć przygotowanych przez nauczycieli. Można było wybierać
z następujących propozycji:
gier sportowych jak piłka
nożna, koszykowa, ręczna
czy siatkowa, unihokej, te-

nis stołowy itp., gier stolikowych i zabaw edukacyjnych, zajęć plastycznych,
oglądania wielu ciekawych
ﬁlmów i bajek, korzystania
z sali komputerowej. Przychodziło wielu uczniów
i czas spędzony w naszej
szkole był dla nich właściwą i pożyteczną, a dla wielu jedyną formą spędzania
wolnego czasu.
14 lutego jak wiemy to
Walentynki. Z tej okazji
odbył się w szkole uroczysty apel. Były na nim liczne
konkursy z nagrodami, jak
również bardzo fajne taneczne występy dzieci. Na

koniec rozdano kartki walentynkowe. Na tę chwilę
wszyscy uczniowie czekali
z niecierpliwością. W lutym w naszej szkole zakończył się I Szkolny Turniej
Tenisa Stołowego prowadzony pod kierunkiem p.
Anny Kozłoskiej.
I miejsce zajął Karol Zalewski – kl. VI, II miejsce
- Łukasz Chojnacki – kl.
V, III miejsce - Rafał Albinowski – kl. VI
Zwycięzcy dostali pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody. Serdecznie gratulujemy.
Anna Kozłoska

ciężyła drużyna z klasy
VI. Najlepszymi strzelcami turnieju zostali:
Klaudia Molga i Patryk Rokiciński.
18 grudnia 2008 roku odbył się w Jedlińsku Gminny
Konkurs na „Najładniejszą
ozdobę choinkową”. Nasza

szkoła również brała udział
w tym konkursie. W kategorii klas 0-III wyróżnienia
i nagrody zdobyli uczniowie
klasy I: Bartłomiej Szymczak, Jakub Szymczak, Adrian Gawin.
W naszej szkole odbył
się także szkolny ,,Konkurs

kolęd i pastorałek”. Uczestnicy zaprezentowali utwory
przed najmłodszą publicznością. Zostali oni nagrodzeni dyplomami i upominkami.
Uczniowie klasy 0 przygotowali montaż słowno-muzyczny.

W

Publicznej Szkole
Podstawowej
w Bierwcach 11 stycznia 2009 roku odbyła się
w szkole zabawa choinkowa. W pięknie udekorowanej sali, w scenerii zimowego krajobrazu, wszyscy
uczniowie wesoło się bawili. Do tańca, jak co roku społecznie, przygrywał
zespół muzyczny „Reﬂex”.
Na zabawie nie zabrakło
również Świętego Mikołaja, który rozdał wszystkim
uczniom paczki pełne różnych słodkości. Nauczyciele

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance

F

oraz wykonywania zadań
wymagających orientacji
w terenie i spostrzegawczości. Nauczyły się hymnu
OSP Jedlińsk pt. „Na sztandarze Orzeł Biały”. Poznały
historię protoplasty zawodu

współczesnym Florianem”.
Motywem
przewodnim
tegorocznych spotkań feryjnych został zawód strażaka. Dzieci biorące udział
w przedsięwzięciu miały
rzadką szansę przyglądać
się z bliska jego
pracy,
poznać
umiejętności niezbędne przy pełnieniu codziennych obowiązków
i spojrzeć na świat
z nowej perspektywy.
Największym
wydarzeniem
projektu
było zorganizowanie
specjalnie dla uczniów
pokazu sprzętu
strażackiego, który przygotowała
Miejska Straż Pożarna w Radomiu.
Dzięki zajęciom
edukacyjno – wyp o c z y n kow y m ,
warsztatom psyc h o l o g i c z ny m ,
dzieci nauczyły
się patrzeć na codzienną otaczającą ich rzeczywistość z perspektywy
bezpieczeństwa pożarowego. Nabytą wiedzę wykorzystały m.in. do ćwiczeń ewakuacji pożarowej i udzielania pierwszej pomocy

ZSP w Wierzchowinach
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grudnia 2008r. nauczyciele w-f zorganizowali Turniej Piłki dla klas
IV-VI. Najlepszą drużyną
wśród dziewcząt okazały się
uczennice klasy V, a w rozgrywkach chłopców zwy-

o pomoc. Program „Zostań
współczesnym Florianem”
zakończył się spotkaniem
dzieci z zaproszonym do
szkoły gościem z Miejskiej
Straży Pożarnej w Radomiu
, starszym kapralem panem
Leszkiem Śliwką.
P r z e prow a d z i ł
on
pogadankę
na temat, jak potrzebna, ważna
i niebezpieczna
jest praca strażaka. Na zakończenie spotkania
kapral
Leszek
Śliwka wręczył
dyplom uczniom,
którzy wyróżnili
się szczególnym
zaangażowaniem
podczas realizacji
projektu. Można
się tylko cieszyć,
że nasza szkoła
w Jedlance tak
dba o wszechstronny rozwój
uczniów. Dzieci
nauczyły się wielu praktycznych
rzeczy, a co równie istotne miały okazję poczuć, że szkoła to nie tylko
obowiązek.
Beata Jagielska
Dorota Kucharczyk
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fot.1
Dzieci wcieliły się w postacie zwierząt. W swoich
wierszach
przypomniały
wszystkim o potrzebie dokarmiania ptaków. Udowodniły również, że zima
może być bardzo przyjemną porą roku.
Klasa III przygotowała
przedstawienie bożonarodzeniowe – Jasełka (fot.1).
W przygotowaniu kostiumów i dekoracji zaangażowali się uczniowie i rodzice.
Występ młodych aktorów
podziwiali uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice. Pani dyrektor B. Gąska
złożyła wszystkim świąteczne życzenia, po czym przełamano się opłatkiem.
Pod koniec grudnia czyli na zakończenie Roku
Zbigniewa Herberta został
przeprowadzony konkurs
wiedzy o życiu i twórczości
poety. Najlepsze w tej dziedzinie okazały się uczennice: Karolina Bolek z klasy
IIIa i Magdalena Masiarz
z IIa. Nagrody dla nich
ufundowała Rada Rodziców. Szkolne konkursy
z okazji wielkich rocznic
stały się już tradycją nasze-

go gimnazjum, przeprowadzane są corocznie.
Poza
wymienionymi,
w naszej szkole został przeprowadzony konkurs ,,Człowiek i zdrowie” - ,,Młody
człowieku i bez alkoholu
można się bawić”. I etap to
etap plastyczny. Wpłynęło wiele prac wykonanych
różnymi technikami. Nagrodzeni zostali: I miejsce
– Szymon Pomarański, II
miejsce - Miłosz Pomarański, III miejsce – Iza Sawicka,
Dominika Zegarek. II etap
był etapem muzycznym.
Uczniowie mogli się łączyć
w zespoły wieloosobowe.
W kategorii ,,maluchy” zostali nagrodzeni: I miejsce
– Monika Bolek i Joanna
Puk, II miejsce – Aleksandra Ślendakowska, Mateusz
Kucharski, Sebastian Kaleta, Marcin Kosiński, III
miejsce Karolina Dobrzańska, Weronika Bednarczyk.
W kategorii ,,starszaki”:
I miejsce: Ania Morawska, Monika Jończyk, Ola
Zawadzka, Iza Rotuska, II
miejsce: Cielniak Angelika,
Oﬁara Patrycja, Chojnacka
Agnieszka, Zawada Magakademię zaszczycił
swą obecnością jeden
z zaproszonych gości:
sekretarz gminy pan Włodzimierz Dłużewski.
Impreza pod hasłem „ Witamy Was! Babcie i Dziadkowie” (fot.1) rozpoczęła
się o godz. 12.00 w pięknie
udekorowanej sali gimnastycznej. Wszyscy uczniowie mogli zaprezentować
się przed swoimi babciami
i dziadkami. Na scenie występowali ci najmłodsi i starsi uczniowie. Poszczególne
klasy pod kierunkiem swoich wychowawców i nauczy-

dalena. Wszyscy uczestnicy
otrzymali drobne upominki
(fot.2).
17 stycznia 2009r. uczniowie naszej szkoły bawili się
podczas zabawy noworocznej przy utworach zespołu muzycznego. W trakcie
zabawy odbyły się liczne
konkursy z nagrodami oraz
słodki poczęstunek. Organizatorami całej imprezy
była Rada Rodziców.
,,Kochanej Babci i Dziadkowi 100 lat” – pod takim
hasłem uczniowie klas 0
– III uczcili ten szczególny
dzień jakim jest Dzień Babci i Dziadka. Przygotowali
dla swoich dziadków, pod
okiem wychowawców, wiersze i piosenki. Każde dziec-

fot.2
ko miało również przygotowany dla babci i dziadka
upominek. Na koniec wszyscy odśpiewali tradycyjne
100 lat. Dziadkowie gromkimi brawami podziękowali
swoim wnuczków.
Na Dzień Świętego Walentego Samorząd Uczniowski
przygotował na ten dzień
konkursy: dla uczniów PSP
- konkurs plastyczny na
najciekawszą kartkę wa-

PSP w Starych Zawadach
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i 22 styczeń to bardzo ważne daty dla
PSP w Starych Zawadach.
To święto Babci i Dziadka,
najważniejsza i największa
uroczystość
środowiskowa organizowana w naszej
szkole. Co roku w niedzielę
zapraszamy i witamy naszych seniorów na uroczystej akademii. Nad całością
imprezy czuwa pani dyrektor M. Jemiołek, a w przygotowania aktywnie włączają
się nauczyciele, uczniowie
i rodzice. W tym roku naszą
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lentynkową, dla uczniów
PG - na najpiękniejsze życzenia i wiersze walentynkowe. Prace przygotowane
przez uczniów były wykonane bardzo pomysłowo
i zasługiwały na uznanie.
W związku z tym Samorząd
Uczniowski zdecydował,
że wszystkie osoby zostaną
nagrodzone. Została także
rozdana „poczta walentynkowa”.
14 lutego 2009r. trzecioklasiści mieli swój Bal Gimnazjalny. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Barbara Gąska, życząc uczniom
udanej zabawy i dziękując
rodzicom za przygotowanie imprezy. Gimnazjaliści
dobrze się bawili w scenerii

„Kraju Kwitnącej Wiśni”.
Stołówkę przybrali walentynkowymi
serduszkami
wprowadzającymi w aurę
Dnia Zakochanych. Dekorację przygotowali jak zwykle sami uczniowie.
Zespół redakcyjny ZSP
w Wierzchowiny

fot.1

nizacjach i układach tanecznych. Całość opatrzona była
fantazyjnymi strojami i rekwizytami. Na scenie mogli
zaprezentować swe zdolności ci bardziej i mniej utalentowani według słów znanej
piosenki „Śpiewać każdy
może, trochę lepiej lub trochę gorzej”.
Występy, sądząc po długich i mocnych brawach,
bardzo się podobały. Niejednej babci na widok wnuczka
zakręciła się łza w oku, niejednemu dziadkowi serce
zabiło mocniej. Na koniec
akademii dzieci tradycyjnie
odśpiewały „sto lat” i wręczyły własnoręcznie wykonane upominki. Pani dyrektor złożyła najserdeczniejsze
życzenia stu lat i wszelkiej
pomyślności. Następnie sekretarz gminy W. Dłużewski
dołączył się do życzeń, a także podziękował wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie uroczystości. Te słowa osłodził wielkim koszem
cukierków, którymi poczęstował wszystkie dzieci. To
była duża niespodzianka
i naprawdę słodkie podziękowania.
Impreza zakończyła się
pamiątkowym
zdjęciem
i wpisem do kroniki szkoły.
Uwieńczeniem całości był
przygotowany przez rodziców smaczny poczęstunek,
podczas którego goście dzielili się wrażeniami i wspominali dawne szkolne lata. Myślimy, że tegoroczny Dzień
Babci i Dziadka na długo
pozostanie w ich pamięci,
a każdy następny sprawi,
że będą się czuli naprawdę
ważni i potrzebni.
Tegoroczna akcja „Pierw-

i piosenek. Dzieci ujawniły
swe talenty aktorskie oraz
ruchowo-taneczne w insce- ▶

szaki” zorganizowana przez
„Echo Dnia” cieszyła się
wielkim zainteresowaniem
w środowisku szkolnym.
Dzieci bardzo chętnie oglądały zdjęcia swojej klasy
jak również rówieśników
z innych szkół. Akcji tej towarzyszyły różne konkursy. Dzięki zaangażowaniu
wychowawcy klasy I pani
Barbary Deleska wszyscy
uczniowie wykonali piękne
prace na konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny”,
„Jestem zdrowy”. Cała klasa została zaproszona przez
organizatorów na uroczyste
rozstrzygnięcie konkursów.
Julia Wójcicka i Kacper
Śmiechowski (fot.2) zdobyli wyróżnienia i otrzymali
nagrody, a pozostali uczniowie otrzymali upominki od
„Echa Dnia” i bezpłatne bilety na godzinę szaleństwa
w Centrum Zabaw „Fantazja”. Prawdziwą nagrodą
- niespodzianką była zabawa karnawałowa dla dzieci
w klubie Strefa G2. Na za-

Zespół Szkół Publicznych we Wsoli
„Gdy brak śniegu”
erie zimowe to czas
odpoczynku dla młodzieży. Jeśli aura sprzyja, to
także okres zabaw na świeżym powietrzu. Niestety
pogoda nas w tym roku nie
rozpieszczała, a brak śniegu przyciągnął uczniów w
szkolne mury. Nauczyciele
pełnili dyżury w ZSP im.
W. Gombrowicza we Wsoli przez całe dwa tygodnie
i organizowali młodzieży wolny czas. Uczniowie
chętnie przychodzili do sali

F

cieli zaprezentowały specjalny repertuar. Nie brakowało
wierszy okolicznościowych

fot.2

gimnastycznej, na której odbywały się mecze piłki nożnej i siatkówki. Otwarta była również świetlica z możliwością oglądania ﬁlmów i
rywalizacji w różnorodnych
grach zręcznościowych. Biblioteka i sale komputerowe proponowały chętnym
„buszowanie” w Internecie
oraz korzystanie z zasobów
ulubionej literatury.
„Nasi laureaci”
11 lutego 2009r. odbył
się VIII Festiwal Piosenki
Angielskiej
organizowa-

bawę do „Fantazji” uczniowie klasy I wybrali się z wychowawcą 17 lutego. W tym
dniu dzieci miały również
okazję uczestniczyć w bardzo
ciekawej lekcji muzealnej pt:
„Ekspozycje przyrodnicze”
w Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Wspomnienie
tych radosnych wydarzeń na
długo pozostanie w pamięci
wszystkich dzieci.
16 stycznia 2009 roku
uczniowie klasy pierwszej
wraz z wychowawcą zostali zaproszeni na uroczyste
pasowanie na czytelnika
biblioteki szkolnej. Całą tę
wielką uroczystość zorganizowała pani bibliotekarka
z uczennicami należącymi
do koła „Przyjaciół książki”.
Dziewczęta przygotowały
inscenizację oraz rekwizyty
potrzebne do uatrakcyjnienia przedstawienia. Klasa
pierwsza miała możliwość
zaprezentowania
swoich
wiadomości i umiejętności
w licznych rebusach, zagadkach, krzyżówkach. Po małym „egzaminie” uczniowie
otrzymali dyplomy, upo-

minki i pierwszą wymarzoną książkę.
18 lutego drużyna w składzie Anna Rędzia, Paweł
Wójcik i Piotr Kowalczyk
brali udział w III międzypowiatowym Turnieju Wiedzy
o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego „Komputerowy
Rower” o puchar Prezesa ﬁrmy „Ulman, Transport-Naprawa”.Współorganizatorem
turnieju był Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego
w Radomiu oraz Sekcja Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Radomiu. Konkurs ten polegał na
wykazaniu się znajomością
przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
oraz sprawnością w obsłudze
programu komputerowego„
BERDE 2.0”. Drużyna nasza
ostatecznie zajęła IV miejsce w klasyﬁkacji ogólnej.
Uczniowie otrzymali cenne
nagrody. (fot.3)
Redakcja
PSP Stare Zawady
fot.3

ny przez Grójecki
Ośrodek Kultury,
Szkołę Języków Obcych „Englik” i LO
im. P. Skargi pod
hasłem „Music makes the people come
together”. PG im.
W. Gombrowicza
we Wsoli reprezentowały uczennice
klasy IIIC – Daria
Marchewka, Katarzyna Kępka i klasy
IA – Klaudia Kobylarczyk. K. Kobylarczyk piosenką „Hasta Manana” zespo-

▶
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łu ABBA wyśpiewała w języku angielskim III miejsce
i nagrodę wieżę HiFi oraz
wyjazd do teatru BUFFO w
Warszawie. Uczennicę pod
względem językowym przygotowała nauczycielka języka angielskiego Anna Falińska, a za oprawę muzyczną
odpowiedzialny był Jerzy
Faliński. Przygotowaniem
nagrań multimedialnych
zajęła się p. Teresa Rybska.
Gratulujemy Klaudii i opiekunom.
Sukcesem okazał się także udział młodzieży PG we
Wsoli w konkursie języka
angielskiego zorganizowanym przez XI LO z Oddziałami Integracyjnymi im. S.
Staszica w Radomiu. Przemysław Kaczor, uczeń klasy
IIIC, przygotowany również
przez p. Annę Falińską –
wykazał się wiedzą i umiejętnościami językowymi,
prezentując się w II etapie
konkursu. Przedstawił ﬁlm
– prezentację o Nowym Jorku i zdobył III miejsce oraz
nagrodę – Słownik języka

angielskiego. Gratulujemy.
„Gombrowicz
naszym patronem”
13 lutego 2009 r. obchodziliśmy Święto Patrona
ZSP we Wsoli – W.Gombrowicza. Nauczyciele: M. Kacprzak, P. Kokoszczyk-Mzyk,
M. Wrona, K. Sadowska, A.
Falińska, J. Faliński, A. Olczak, B. Rucikowska wraz
z młodzieżą przygotowali akademię poświęconą
pamięci pisarza. Przypomnieliśmy najistotniejsze
fakty z życia Gombrowicza.
Młodzież zaprezentowała
fragmenty jego utworów i
okładki książek, które samodzielnie wykonala.
Nie zabrakło piosenek
charakterystycznych
dla
tamtego czasu np.: „Lata
dwudzieste, lata trzydzieste”, „Tango Milonga”, „Ach
jak przyjemnie”… oraz
wspaniałych pokazów tanecznych. Podziwialiśmy
tańce ludowe w wykonaniu
uczennic SP: O. Kołodziejczak, O. Bieńkowskiej, K.
Górki, K. Wieczorek, K.

Gimnazjaliści
na białej szkole
okrocznie w naszej
szkole organizowany
jest wyjazd na Białą Szkołę.
Ma on na celu naukę jazdy
na nartach bądź doskonalenie swoich umiejętności. W tym roku impreza
odbyła się w dniach 4-10
stycznia. Zgłosiło się 26
amatorów zimowej zabawy,
którzy spędzili te sześć dni
w Białce Tatrzańskiej, pod
opieką czterech nauczycieli. Opiekunowie zapewnili
mnóstwo atrakcji i na nudę

R
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Kuraś, E. Grabowskiej i tango w wykonaniu uczniów
klasy IIC PG – Moniki Kot i
Macieja Wieczorka. Występy artystyczne były formą
nauki i zabawy zarówno dla
młodszych jak i starszych
uczniów naszej szkoły.
Zespół redakcyjny:
Anna Falińska,
Violetta Nastula,
Małgorzata Wrona
Wspomnienia
z „białej szkoły”
Uczniowie Zespołu Szkół
Publicznych we Wsoli
uczestniczyli po raz ósmy w
„Białej szkole”. Ośrodek w
Murzasichlu jest wspaniałą
bazą noclegową i wyżywieniową. Każdy pokój wyposażony jest w TV, łazienkę
i internet. W czasie pobytu
najwięcej czasu spędzaliśmy na stokach, ucząc się
i doskonaląc jazdę na nartach i snowboardzie pod
okiem instruktora. W tym
roku mieliśmy wymarzoną,

Obóz zimowy w Murzasichlu

PG Jedlińsk

„Gombrowicz naszym patronem”

nie było czasu. Byliśmy min.
na basenach termalnych,
na łyżwach, oczywiście nie
zapominaliśmy o nauce
i obowiązkowo odbywały
się lekcje z naszymi nauczycielami.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych na wyjazd
w przyszłym roku, bo naprawdę warto.
Spotkanie wigilijne
w naszej szkole
W piątek 19 grudnia
społeczność naszego gimnazjum przeżywała najpiękniejsze chwile w roku,
spotkanie wigilijne. Zostało
ono rozpoczęte wzruszają-

piękną pogodę. Po trzech
dniach jazdy w Murzasichle, udaliśmy się na całodzienny wyjazd do Białki
Tatrzańskiej. Tam sprawdziliśmy swoje umiejętności
na Kotelnicy. Dużą atrakcją
dla dzieci był kulig zakończony ogniskiem w Małym
Cichym. Wieczorami mogliśmy pograć w bilard, tenis stołowy, cymbergaj, czy
pobawić się na dyskotece.
Zwiedziliśmy również Zakopane, a najciekawszym
wydarzeniem było obejrzenie najlepszych skoczków
narciarskich podczas kwaliﬁkacji „Pucharu Świata”.
Na koniec odwiedziliśmy
Bukowinę Tatrzańską, tam
przyjemnie się relaksowaliśmy w kompleksie basenów
termalnych.
Szkoda, że „Biała szkoła”
trwa tak krótko.
Marzena Okruta-Dupla
Jan Dupla

cym przemówieniem pani
wicedyrektor – Agnieszki
Piszak, która złożyła wszystkim przepiękne życzenia.
Chwilę później, o godzinie 9.00, zaczęły się jasełka
przygotowane przez siostrę
Irenę Różycką. W bohaterów tego nietypowego
przedsięwzięcia wcielili się
uczniowie klasy III , którzy
wspólnie pokazali, jak ważne dla każdego z nas powinny być Święta Bożego Narodzenia. To ogólne spotkanie
zwieńczył jakże wzruszający
akcent – połączenie się całej
sali i wspólne odśpiewanie
słów jednej z kolęd.
Po inscenizacji wszystkie
klasy, na czele ze swoimi
wychowawcami, udały się
do sal lekcyjnych, aby tam
w zadumie podzielić się
opłatkiem i w najbliższym
otoczeniu spędzić choć kilka cudownych chwil.
Piąty Szkolny
Dzień Patrona
Dnia 6 lutego 2009 roku
w naszej szkole odbył się
Piąty Szkolny Dzień Patrona obchodzony pod hasłem
„Rozważać sercem i spełniać czynem”.
Centralne
uroczysto-

ści poprzedziły zmagania wszystkich klas, które
w turnieju „Witaj szkoło
na wesoło” walczyły o tytuł
„Superklasy”. Kolejna część
świętowania miała miejsce
w sali gimnastycznej, gdzie
odbył się występ Orkiestry
Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. W ten
uroczysty dzień gościliśmy
m.in. Pana Wójta – Wojciecha Walczaka, księdza prałata dra Henryka Ćwieka,
społeczność jedlińską, a także uczniów z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych
i przedszkolaków. Koncert
był podzielony na dwie części. W pierwszej, o tematyce
narodowej, usłyszeć mogliśmy takie znane pieśni, jak:

Akcja „Zima 2009”

C

o roku podczas ferii zimowych wiele
młodych osób pozostaje
w domu bez możliwości
wyjazdu. Stoi przed nimi
wizja czterech ścian pokoju
i wielogodzinne podróże po
wirtualnym świecie.
Mając świadomość, iż duża liczba dzieci i młodzieży
właśnie w ten sposób spędza ferie, Gminne Centrum
Kultury i Kultury Fizycznej
tradycyjnie, jak co roku,
pamiętało o zagospodarowaniu im czasu wolnego.
Zarówno w Centrum Kultury w Jedlińsku, jak też
w placówkach podległych tj.
w Świetlicy w Ludwikowie,
Świetlicy w Lisowie i Świetlicy Środowiskowej w Jedlance przez dwa tygodnie
prowadzone były zorganizowane zajęcia dla dzieci
i młodzieży. Nasze placówki
to miejsca przyjazne, więc
na frekwencję nie można
było narzekać. Odwiedziło

nas bowiem bardzo dużo młodych
ludzi. Wzięli oni
udział w wielu ciekawych
zajęciach. Były to np. zajęcia plastyczne, ruchowe,
sprawnościowe, krzyżówki,
quizy, zgadywanki i rebusy.
Rozegrano turnieje tenisa,
piłkarzyków i turniej warcab. Młodzież chętnie grała

„Przybyli ułani pod okienko”, „Ułani, ułani”, „Marsz
pierwszej brygady”, czy
„Serce w plecaku”. Piękne
tony orkiestry dętej wzbogacone zostały o cudowne
i bardzo silne głosy dwójki
solistów, którzy dodatkowo swym zachowaniem
i strojem wprowadzali nas
w ówczesne realia, w zupełnie inny świat. Oczywiście
my, jako społeczność szkolna, chcemy skierować wielki ukłon w stronę Dyrekcji
gimnazjum, Pani Barbary
Walczak i Pani Agnieszki
Piszak, które poczyniły wiele starań, aby tak wspaniałe
przedsięwzięcie uświetniło obchody dnia naszego
Wielkiego Patrona – Biskupa Piotra Gołębiowskiego.
w państwa-miasta, w Chińczyka i wiele innych gier
planszowych.
Istniała również możliwość skorzystania z kafejki
internetowej dla osób, które
mają ograniczony dostęp do
Internetu.
Mając na uwadze fakt, że
większość osób przepada za
słodkimi przekąskami zor-

Dzieci podczas zajęć kulinarnych

Liga Ortograﬁczna.
16 grudnia w naszym
gimnazjum odbył się pierwszy etap Ligi Ortograﬁcznej, organizowanej przez
wydawcę podręczników do
języka polskiego – MAC.
Do rywalizacji przystąpiło 50 uczniów z klas I, II
i III. W trakcie konkursu
musieli oni wykazać się nie
tylko bezbłędną znajomością podstawowych zasad
ortograﬁcznych, ale również wiele nagłówkować się,
w jaki sposób zapisać niektóre sformułowania.
Zawodnicy i nauczyciele
języka polskiego oceniają,
iż poziom tegorocznej Ligi
był naprawdę wysoki. Do
kolejnego etapu mogło zakwaliﬁkować się tylko trzy
osoby, a byli nimi: Jakub
Lutek z klasy 1b, Kamila Dobrowolska z klasy 3c
i Łukasz Wlazły z 2b. Szczęśliwą laureatką etapu rejonowego okazała się Kamila
Dobrowolska, która 18 lutego w Warszawie reprezentowała naszą szkołę na etapie
wojewódzkim. GRATULUJEMY!!!
Monika Skwirowska,
Justyna Salak
ganizowane zostały zajęcia
kulinarne, podczas których
uczestnicy nauczyli się piec
ciasto.
Szkoda tylko, że tegoroczna aura nam nie sprzyjała,
ponieważ mieliśmy jeszcze w zanadrzu mnóstwo
pomysłów na gry i zabawy
plenerowe (kulig, lepienie
bałwanów, zjeżdżanie na
sankach, bitwy na śnieżki
itp.). Mimo tego sądzimy, że
czas w naszych placówkach
był spędzony pożytecznie,
na zabawie, która jednocześnie uczy i wychowuje. Uważamy, że wszelakie
formy angażowania dzieci
i młodzieży w życie kulturalne, sport czy rekreację
są dużo bardziej przyjemne
i pożyteczne niż ciągłe siedzenia przed telewizorem
lub komputerem.
Akcja „Ferie 2009” zakończyła się dyskoteką
i rozdaniem upominków
dla uczestników zajęć.
A. Malinowska
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KUSAKI 2009

ostatni wtorek karnawału
wielowiekowej tradycji stało się zadość. Jak co roku mieszkańcy Jedlińska ścięli Śmierć na Rynku,
dokonując ostatecznego rozrachunku z tą największą zbrodniarką
rodu ludzkiego. Według tradycji
tego dnia Jedlińsk obiega wiadomość przyniesiona przez Kantego,
odźwiernego kościoła, iż Śmierć
upiwszy się, kosę zgubiła i śpi pod
spaloną groblą. Mieszczanie postanowili więc ją pojmać, związać
i w triumfalnym pochodzie postawić przed sądem. Powiadomieni
o tym zdarzeniu Burmistrz wraz
z Ławnikami oczekują na jedlińskim Rynku. Zaczyna się rozprawa,
w której to Śmierć zostaje oskarżona o największe zbrodnie. Sąd wysłuchuje oskarżenia i wydaje wyrok
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skazujący. Aby można go było wydać i wykonać, władzę muszą najpierw przejąć postacie widowiska.
Uroczysty akt przekazania jej odbywa się o godz. 12.00. W tym roku
po raz pierwszy miał on miejsce na
Rynku w Jedlińsku. Od tego momentu kusaki rządzą niepodzielnie
gminą aż do północy. To barwne
widowisko jest jedynym tego typu
obrzędem w kraju i zagranicą. Zwyczaj ten jako pierwszy opisał w XIX
wieku ks. Jan Kloczkowski, stworzył
również wierszowany opis obrzędu,
według którego jest on do dnia dzisiejszego odtwarzany. Wszystkie
role w widowisku odgrywane są
wyłącznie przez mężczyzn, którzy
grają także role kobiece. Widowisko
z roku na rok przyciąga coraz większe rzesze widzów, wśród których

::

są nie tylko mieszkańcy gminy,
ale w coraz większym stopniu turyści z kraju i zagranicy. Od południa Rynek tętni życiem. Twórcy
ludowi prezentują swoje wyroby,
kapele ludowe grają skoczne polki i oberki, a młodzież szkolna z:
ZSP we Wsoli , PSP z Jedlińska,
PG z Jedlińska i mieszkańcy DPS
z Jedlanki śpiewają największe
przeboje minionych lat. ,,Kusy
wtorek” to nie tylko harce i swawole przebierańców, ale przede
wszystkim czas wspólnej zabawy
i ogólnej wesołości. 24.02.2009r
miało też miejsce otwarcie wystawy w Gminnym Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej pt. „Jedlińskie
Kusaki- tradycja ciągle żywa”. Na
wystawie tej można było obejrzeć
zdjęcia pochodzące sprzed 60 lat
i te bardziej aktualne, a także stroje,
które były wykorzystywane dawniej
do odtworzenia obrzędu. W trakcie
trwania wystawy można było również obejrzeć rękopis widowiska
plenerowego spisany ręką ks. Jana
Kloczkowskiego. Następne widowisko plenerowe już za rok. Wypada
ono 16 lutego. Zapraszamy na nie
już dziś.
GCK i KF składa podziękowanie
Muzeum Miłośników Ziemi Jedlińskiej oraz p. Jerzemu Michalskiemu
za udostępnienie materiałów wykorzystanych przy realizacji wystawy oraz wszystkim osobom, które
przyczyniły się do jej powstania.
Agnieszka Gryzek
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KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

P

r ow a d z e n i e
działalności
rolniczej w gospodarstwie rolnym
polega na wykonywaniu przez rolnika różnego rodzaju
prac, na które składają się czynności zarówno proste, rutynowe, jak i
bardziej skomplikowane,
wymagające posiadania nie
tylko wiedzy i odpowiednich umiejętności, lecz
także dużej sprawności ﬁzycznej i psychicznej.
Wypadki częściej występują w mniejszych gospodarstwach o dużym udziale
pracy własnej oraz słabym
i przestarzałym wyposażeniu. Do wypadków najczęściej dochodzi przy wykonywaniu prostych i rutynowych czynności. Większość
wypadków zdarza się w
obejściach gospodarskich.
W 2008 roku do Placówki Terenowej KRUS w
Radomiu zgłoszono 154
wypadki, w tym z terenu
gminy Jedlińsk - 23.
Mimo zmian zachodzących w rolnictwie nie ulegają zmianie przyczyny
wypadków przy pracy rolniczej na przestrzeni lat.
W 2008 roku na terenie
naszego działania zaistniało 69 wypadków spowodowanych upadkiem osób.
Na terenie gminy Jedlińsk
takich zdarzeń było 8.
Wypadki te zdarzają się
najczęściej w obejściach
oraz pomieszczeniach gospodarczych i inwentarskich.
Upadki na płaskiej nawierzchni stanowią niemal połowę wszystkich
upadków, a ich przyczyną
jest zły stan nawierzchni
podwórzy, niestosowanie
właściwych ubrań i butów
roboczych oraz ochron
pracy lub stosowanie nieodpowiednich, niewłaściwy sposób lub niewłaściwa
organizacja pracy.
Upadki z wysokości występują zazwyczaj podczas
nieostrożnego schodzenia
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lub wchodzenia
po drabinach na
załadowane przyczepy ze słomą lub
sianem. Zdarzeniom tym ulegają
także rolnicy podczas schodzenia
do piwnic, spichlerzy lub w
drodze na poddasza użytkowe budynków gospodarczych i mieszkalnych. Przyczyny tego typu wypadków
tkwią w używaniu nieprawidłowo wykonanych drabin: zbyt krótkich, bez zabezpieczeń przed przewróceniem, używaniu do prac
w gospodarstwie rolnym
obuwia, które nie zapewnia
należytej przyczepności do
podłoża i nie usztywnia
nogi w kostce. Schody do
budynków gospodarczych
i mieszkalnych często nie
posiadają poręczy, a otwory zrzutowe w budynkach
inwentarskich pozbawione
są barier i progów.
Niejednokrotnie rolnikom przydarzają się upadki ze środków transportowych; przyczep, wozów
czy też upadki z ciągników
i maszyn rolniczych. Dochodzi do nich najczęściej
w wyniku pośpiechu oraz
nieumiejętnego
wychodzenia z kabiny ciągnika
(maszyny), tj. przodem do
wyjścia bez zachowania zasady trzypunktowego podparcia.
Do upadków ze środków
transportu dochodzi głównie podczas załadunku lub
rozładunku
materiałów
objętościowych. Przyczyną wypadku jest zazwyczaj
nieumiejętne ułożenie ładunku, stawanie na skraju
ładunku i przebywanie na
środkach transportowych
z ładunkiem oraz niestosowanie drabin do schodzenia lub wchodzenia na
ładunki.
Przykłady wypadków:
1. Poszkodowany, 41-letni
rolnik w dniu zdarzenia
od godzin porannych pracował wraz z rodziną przy

zbiorze papryki w tunelach
foliowych. W godzinach
popołudniowych papryka
została przywieziona do
gospodarstwa gdzie nastąpił rozładunek skrzynek.
Poszkodowany
podczas
rozładunku zawadził nogą
o skrzynkę i spadł z platformy na ziemię doznając
urazu obojczyka i żeber po
stronie lewej. Przyczyną
zdarzenia było przemęczenie całodzienną pracą. Poszkodowanemu z powodu
urazu obojczyka lewego i
żeber
wypłacono jednorazowe odszkodowanie w wysokości 18 % za doznany stały
uszczerbek na zdrowiu.
2. Poszkodowany, 25-letni
rolnik w dniu zdarzenia,
stojąc na stojaku, wycinał
zbędne pędy na drzewach
owocowych. W czasie pracy ześlizgnął się ze szczebla
stojaka i spadł na ziemię.
W czasie upadku uderzył
głową o leżący na ziemi
kamień. Przyczyną zdarzenia była śliskość szczebla
stojaka, niewłaściwe obuwie używane do prac w
gospodarstwie. Z powodu
urazu doznanego wskutek
wypadku poszkodowanemu wypłacono 17 % jednorazowego odszkodowania
za długotrwały uszczerbek
na zdrowiu.
3. Poszkodowana rolniczka
w dniu zdarzenia podczas
wieczornego obrządku inwentarza niosła ze stodoły
w wiadrze ospę dla trzody
chlewnej. Kiedy szła przez
podwórko poślizgnęła się
na mokrej trawie. W wyniku upadku doznała urazu
ręki lewej, którą najpierw
uderzyła w wiaderko, a
później o podłoże, na które
upadła. Przyczyny zdarzenia to brak utwardzonych
ścieżek komunikacyjnych
oraz używanie niewłaściwego obuwia do prac w gospodarstwie.
Z powodu urazu ręki
lewej poszkodowanej wypłacono odszkodowanie
w wysokości 7% za stały

uszczerbek na zdrowiu.
Jednakże wbrew pozorom praca w gospodarstwie
- mimo licznych zagrożeń
- nie musi być niebezpieczna, jeśli rolnicy będą mieli
świadomość, że bezpieczeństwo to w znacznym
stopniu zależy od nich samych.
Poniżej podstawowe zasady bezpiecznej pracy na
wysokości, w wykopach i
zbiornikach w gospodarstwie rolnym.
1. Oczyszczaj na bieżąco z
błota drabiny, schody oraz
pomosty robocze maszyn.
2. Nie wchodź do zbiorników nie zabezpieczony liną
i bez pomocy osoby asekurującej.
3. Przy korzystaniu z drabin przenośnych pamiętaj,
że zbyt poziomo ustawiona
drabina grozi załamaniem
się jej pod ciężarem.
4. Drabinę w pozycji pionowej montuj na stałe w
odległości co najmniej 0,15
m od ściany, aby możliwe
było swobodne i pewne
stawianie stopy na szczeblach.
5. Utrzymuj w dobrym stanie podłogi pomieszczeń,
usuwaj nierówności, wystające gwoździe; utrzymuj
ład, narzędzia składaj w
wyznaczonych miejscach,
aby zapobiec potknięciu
się i przypadkowemu wypadnięciu ze strychu, czy
wpadnięciu do piwnicy.
6. Zwracaj uwagę, aby nie
przetrzymywać żadnych
przedmiotów na schodach,
w pobliżu włazów, otworów i zejść z drabin.
7. Pamiętaj o stosowaniu
właściwego obuwia, które
zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgnięcia się w
czasie pracy, chroni palce
przed przygnieceniem.
8. Podczas prac na drzewach korzystaj z różnego
rodzaju bezpiecznych drabin mocując je stabilnie do
drzewa; unikaj stawania na
konarach i gałęziach.
9. Przed przystąpieniem do
zwózki materiałów objęto-

ściowych ciągnikiem ustal
sposób porozumiewania
się między kierującym a
osobą układającą ładunek
na wozie czy przyczepie,
aby każde ruszenie ciągnikiem mogło być uzgodnione /zasygnalizowane/, a
tym samym bezpieczne.
10. Wyprzęgaj konie przed
załadunkiem/rozładunkiem, aby uniknąć niebez-

piecznego upadku z załadowanego wozu w wyniku
niespodziewanego szarpnięcia przez zwierzę.
11. Przy wchodzeniu i
schodzeniu z załadowanej
przyczepy czy wozu stosuj odpowiedniej długości drabinę, która powinna przytrzymywać osoba
ubezpieczająca.
12. Nie dopuszczaj do jaz-

dy osób na przewożonym
ładunku, na błotnikach
ciągnika, na zaczepach.
13. Przestrzegaj ostrożnej
jazdy, zwłaszcza z ładunkiem, po nierównościach
i pochyłościach; zbyt duże
pochyłości omijaj z racji
groźby wywrócenia się pojazdu.
14. Na przewożonym ładunku nie pozostawiaj

luźno rzuconych narzędzi,
które spadając mogłyby
spowodować wypadek.
15. Zabezpiecz przewożony
ładunek przed spadaniem
podczas transportu.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa Radom

Pozwólmy pieszym korzystać z chodników

J

ednym z problemów bezpieczeństwa komunikacji
na terenie niektórych miejscowości naszej gminy jest zapewnienie bezpiecznego poruszania się pieszym, a także
sprawnego dojazdu do posesji. Zwracajmy więc szczególna uwagę na właściwe parkowanie pojazdów.
Zasady zatrzymania i postoju
pojazdów na chodnikach reguluje art. 47 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym z 20.06.1997r. ( tekst
jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 108
poz. 908 z późn. zm.). Przepis
ten dopuszcza zatrzymanie
lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej
osi pojazdu samochodowego o
dopuszczalnej masie całkowitej
nie przekraczającej 2,5 t. Spełnione muszą być jednak następujące warunki:
• na odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub
postoju,
• szerokość pozostawionego dla

pieszych chodnika nie utrudnia
im ruchu i jest nie mniejsza niż
1,5 m,
• pojazd zaparkowany na chodniku przednią osią nie tamuje
ruchu pojazdów na jezdni.

Przepis dopuszcza także, pod
warunkiem zachowania minimum 1,5 m szerokości chodnika dla pieszych, zatrzymanie
lub postój przy krawędzi jezdni
całego samochodu osobowego,
motocykla, motoroweru lub
roweru. Pozostałe pojazdy nie
przekraczające masy 2,5 t. mogą być umieszczone w całości

na chodniku tylko w miejscach
wyznaczonych odpowiednimi
znakami drogowymi.
Warto przy okazji przypomnieć kilka ważnych zakazów dotyczących zatrzymania
i postoju pojazdu na chodniku.
Należy pamiętać, że zabronione jest:
• zatrzymanie:
- w odległości mniejszej niż 10
m od przedniej strony znaku
lub sygnału drogowego, jeżeli
zostałyby one zasłonięte przez
pojazd,
- w odległości mniejszej niż 15
m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek,
• oraz postój:
- w miejscu utrudniającym
wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej,
- miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu.
Grzegorz Walczak

Angielski metodą CALLANA w Jedlińsku
Od 5 zł za godzinę.
Zaprasza Gminne Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
ul. Krótka 1
tel. 048 32 13 052
Termin zapisów: do 10 kwietnia 2009 r.
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Podsumowanie projektu „Kobieta aktywna-kobietą jutra”

G

minny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w okresie od maja 2008r
do grudnia 2008r realizował projekt systemowy pt.
,,Kobieta aktywna-kobietą
jutra” współﬁnansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet
VII Promocja integracji
społecznej Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej.
Na realizację projektu pozyskano doﬁnansowanie z EFS w wysokości
131003,94 zł.
W projekcie wzięło udział
22 kobiety z terenu gminy
Jedlińsk, korzystające ze

świadczeń pomocy społecznej, znajdujące się w wieku aktywności zawodowej,
bezrobotne lub pozostające
bez zatrudnienia. Głównym
problemem kobiet, do których był skierowany projekt
było brak przygotowania
do podjęcia pracy. Ogólnym

celem projektu była szeroko
pojęta zawodowa aktywizacja kobiet z terenu gminy.
W ramach projektu zostały zrealizowane następujące
działania:
-Warsztaty wspierające doradztwo zawodowe oraz
zajęcia prowadzone z psychologiem, ukieunkowane
na aktywizację zawodową,

trening kompetencji społecznych, budowanie pozytywnego wizerunku własnej
osoby.
-Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne i prawne.
-Ścieżka szkoleniowa, która obejmowała następujący cykl szkoleń,
w których Panie
miały
możliwość
korzystania z dowolnej ilości wybranych
przez siebie kursów:
- Kurs prawa jazdy
kat. B
- Opiekun osób starszych
- Obsługa kasy ﬁskalnej
- Kurs komputerowy
- Kucharz małej gasronomii
- Fryzjer
- Bukieciarstwo
Po zakończeniu w/w kursów Beneﬁcjentki otrzymały certyﬁkat/zaświadzczenie

potwierdzający posiadane
kwaliﬁkacje oraz wiedzę
z określonego zakresu.
W miesiącu grudniu
2008r zorganizowane zostało spotkanie uczestniczek projektu w celu podsumowania jego realizacji. Uczestniczki projektu
,,Kobieta aktywna-kobietą
jutra” podniosły swoje kwaliﬁkacje zawodowe, a także
nabyły nowe umiejętności,
które wpłyną na poprawę ich pozycji zawodowej.
Uczestniczki projektu nabyły nowe umiejętności, zintegrowły się. Dwie z pośród
Beneﬁcjenek po zakończeniu cyklu kursów podjęły
zatrudnienie. Potwierdza to
zasadność realizowania kolejnych projektów mających
na celu aktywizację zawodową osób pozostających
bez zatrudnienia.
Monika Gałek

Warto przeczytać
„Dom nad rozlewiskiem” - Małgorzata Kalicińska,
Powieść od miesięcy okupuje listy bestsellerów.Autorka opisuje w niej historię rodziny szlacheckiej z Mazur,
w której poruszająca codzienność łączy się z wielką historią.
„Lider” - Waldemar Łysiak
Kolejna książka W. Łysiaka to tragikomiczna opowieść o władzy.Jej autor ma ambicje dotrzeć do ukrywanych
mechanizmów politycznych powiązań.
„Kochankowie i gracze” - Jackie Collins
Autorka od lat z upodobaniem i sukcesami opisuje życie amerykańskich elit ﬁnansowo-towarzyskich.Historia wielkiej fortuny, zbrodni, mrocznych sekretów rodzinnych, zdrad i romansów...
Bożena Starzyńska

Ogłoszenie: ZMIANY W POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2008r obowiązuje nowa Polska Klasyﬁkacja Działalności (tzw. PKD 2007)
wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r .Zmiana klasyﬁkacji jest wynikiem dostosowania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym – zgodności z międzynarodową klasyﬁkacją działalności - nie tylko zmieniono numerację klasyﬁkacji, lecz wprowadzono
wiele nowych rodzajów działalności.
Stara klasyﬁkacja PKD (tzw. PKD 2004) określona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004r.,
będzie obowiązywać jedynie do końca 2009r zaś obowiązujące aktualnie akty prawne, w tym w szczególności dotyczące systemu podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych, odwołujące się do PKD 2004 zachowują swoją moc
do czasu zmiany, nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 r. Tym samym do końca 2009r współistnieć będą, na zasadach
określonych w powołanym rozporządzeniu, zarówno PKD 2004, jak i PKD 2007.
Od 20 października 2008roku urzędy statystyczne prowadzą akcję przeklasyﬁkowania według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, które
nie dokonały dotychczas przeklasyﬁkowania rodzaju działalności. W tym celu do podmiotów zostaną wysłane ankiety aktualizacyjne.
Szczegółowe informacje dotyczące ankiety aktualizacyjnej zawarte w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 14 października 2008r w sprawie terminu i formy przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (M.P.Nr 78 poz. 694)- Podstawy prawne przeprowadzenia ankiety aktualizacyjnej
znaleźć można na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: http://www.stat.gov.pl/gus/45_4899_
PLK_HTML.htm.
Numery telefonów pod którymi można uzyskać informacje na temat organizacji prac związanych z realizacją ankiety aktualizacyjnej dostępne są na stronie internetowej GUS: http://www.stat.gov.pl/gus/45_4899_PLK_HTML.htm
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Uwaga rolniku

Gospodarka wodna w rolnictwie

W

łaściwa regulacja
stosunków wodnych w glebie i racjonalna
gospodarka zasobami wodnymi ma duże znaczenie dla
rolnictwa.
Sytuacja w zakresie gospodarowania
zasobami
wodnymi w naszej Gminie
nie jest zadawalająca. Pomimo bogatego zasobu wód
/rzeki Radomka, Tymianka,
struga Wsolska, ponad 200
km cieków i rowów/, tylko
około 20% użytków rolnych
w gminie posiada uregulowane stosunki wodne
poprzez meliorację wodne
objęte ewidencją urządzeń
prowadzoną przez służby
wodne marszałka województwa mazowieckiego.
Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków
wodnych poprzez zainstalowanie urządzeń odwodniających drenowanie lub nawodnienia w celu polepszenia zdolności produkcyjnej
gleby, ułatwienia jej uprawy
oraz na ochronie użytków
rolnych przed powodziami.
Melioracje wykonywane
są na wniosek właścicieli
gruntów kierowanych do
marszałka województwa za
pośrednictwem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych na ich
koszt z możliwością współﬁnansowania na koszt państwa i funduszy unijnych.
Zgodnie z prawem wodnym utrzymywanie wód
oraz utrzymanie urządzeń
melioracji wodnych należy
do właścicieli gruntów.
Utrzymanie
urządzeń
wodnych polega na ich eksploatacji, konserwacji oraz
remontach w celu zachowania ich funkcji i związa-

ne jest głównie z odmuleniem, udrożnieniem oraz
naprawą odcinków rowów
i systemów drenarskich.
Dla utrzymania urządzeń
melioracji wodnych zainteresowani rolnicy mogą powołać Spółkę Wodną.
Na terenie gminy Jedlińsk
jest powołana i funkcjonuje Gminna Spółka Wodna
Jedlińsk z s. w Jedlińsku
ul. Krótka 1, z Przewodniczącym Zarządu GSW
P. Czesławem Flor, a całokształtem obsługi związanej
z administracja i wykonawstwem robót zajmuje się
ﬁrma „WODMEL” K. Kwiecień.
Gminna Spółka Wodna
posiada osobowość prawna,
działa samodzielnie w oparciu o statut zatwierdzony
przez Wojewodę Mazowieckiego.
Swoją działalnością obejmuje 20 wsi naszej gminy
na obszarze 1841 ha zmeliorowanych użytków rolnych głównie gruntów ornych i łąk. Długość rowów
będących w obsłudze gsw
wynosi 118,5 km
Członkami Spółki są właściciele
zmeliorowanych
gruntów objętych działalnością gsw.
Podstawowym zadaniem
Spółki jest utrzymanie istniejących urządzeń melioracyjnych w pełnej sprawności technicznej poprzez
prawidłową ich konserwację oraz usuwanie uszkodzeń sieci drenarskiej.
Do tego celu służą składki członkowskie, których
wysokość uchwalana jest co
roku przez Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki.
Obowiązek
uiszczenie

należności na rzecz konserwacji istniejących urządzeń melioracyjnych wynika z przepisów zawartych
w ustawie „Prawo Wodne”
(Dz. U. nr 115 poz. 1229
z 18. 07. 2001 roku z późniejszymi zmianami) a mianowicie:
Art. 77.1. Utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy
do zainteresowanych właścicieli gruntów. Jeżeli urządzenia te są objęte działalnością Spółki Wodnej – do
tej Spółki.
Art. 170.1. Członek Spółki Wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek
i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie
świadczeń, niezbędnych do
wykonywania statutowych
zadań Spółki.
Art. 165.7. Następca
prawny członka Spółki
Wodnej wstępuje w jego
prawa i obowiązki.
Głównymi problemami
z jakimi boryka się GSW
Jedlińsk to:
- niska ściągalność składek
członkowskich na rzecz
spółki nie wystarczająca
nawet na zapobieganie degradacji istniejących urządzeń wykonanych w latach
ubiegłych,
- wymogi usuwania urobku
przy odmulaniu rowów na
łąkach co znacznie powiększa koszty robót.
Ponadto istotnym zagadnieniem jest nawodnień łąk
i utrzymanie w sprawności
urządzeń nawadniających
na obiektach /odmulanie
doprowadzalników,
zabezpieczeniu i utrzymanie
sprawności urządzeń piętrzących /zdarzają się kradzieże i niszczenie belek
i desek na zastawkach/.

Zwracamy się z apelem do
płatników członków Spółki
o terminowe regulowanie
należności.
Spółka może otrzymać
dotacje z budżetu Państwa,
którą przyznaje Wojewoda
z przeznaczeniem na doﬁnansowanie części robót
konserwacyjnych. Wielkość
zebranej składki ma bezpośredni wpływ na wielkość dotacji. Nie ściągnięte
w pełnej planowanej wysokości składki powodują obniżenie dotacji przyznawanej z budżetu Państwa.
Dla osób posiadających
zaległości w opłacaniu składek powyżej 3 lat mogą być
wystawiane są tytuły egzekucyjne zgodnie z art. 170
pkt 5 Prawa Wodnego.
Usługi na obiektach wodnych nie objętych działalnością Spółki mogą być wykonane na zlecenie i koszt
zleceniodawcy /rolnika lub
grupy rolników/.
Przypominamy, że włączanie ścieków do rurociągów drenarskich i rowów
melioracyjnych jest nielegalne i podlega karze. Jest
też jedną z najczęstszych
przyczyn
występowania
awarii na sieci drenarskiej,
zanieczyszczenia gleby, wód
gruntowych i powierzchniowych. Inną równie częstą
przyczyną uszkodzenia sieci
drenarskiej jest niewłaściwy
sposób użytkowania pól
(nie wycinane samosiejki,
krzaki). Zostają stwierdzane także przypadki niszczenia rowów melioracyjnych
poprzez: wysypywanie popiołów i innych zanieczyszczeń do rowów, uszkadzanie
brzegów i skarp rowów.
Jerzy Grabarczyk

Ogłoszenie: ZAWIESZENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy w Jedlińsku informuje przedsiębiorców, że z dniem 20 września 2008 r weszła w życie ustawa z dnia
10 lipca 2008r o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 141 poz . 888), która stwarza możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Procedurę
zawieszenia oraz zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej określa przygotowany
druk wniosku, oraz druk oświadczenia o nie zatrudnianiu pracowników, które opublikowano na naszej stronie internetowej www.jedlinsk.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Jedlińsku pok. 19. Przedsiębiorca niezatrudniający
pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 2 lat.
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie działalności gospodarczej będzie skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
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WSTĘPNY HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW Z PROW 2007 – 2013
rezes ARiMR na ARiMR, poza „Rentami nia. Wszystkie wnioski
według
konferencji
pra- strukturalnymi” na któ- uszeregowane
sowej przedstawił ter- re w chwili obecnej brak wylosowanej kolejności
minarz
uruchamiania środków ﬁnansowych.
przejdą procedury wedziałań
pomocowych
Na większość działań ryﬁkacji i oceny wyniz PROW uzgodniony nabory wniosków będą kające z obowiązujących
z Ministrem Rolnictwa przeprowadzane według przepisów dotyczących
wsparcia
i Rozwoju Wsi Markiem dotychczas obowiązują- udzielania
Sawickim. Jak zaznaczył cych zasad tylko w przy- z PROW 2007 - 2013.
Prezes Agencji, od ogło- padku dwóch działań
Poniżej przedstawiamy
szonego harmonogramu inwestycyjnych: „Mo- terminy uruchamiania
będą możliwe niewiel- dernizacja gospodarstw w 2009 roku poszczególkie odstępstwa. Przed- rolnych” i „Tworzenie nych działań z PROW
stawione kalendarium i rozwój mikroprzedsię- 2007 – 2013
obejmuje uruchomienie biorstw” kolejność rozwszystkich działań po- patrywania złożonych
Irena Walczak
mocowych wdrażanych wniosków będzie ustabezpośrednio
przez lona w drodze losowa-

P

Nazwa działania

Planowana data
ogłoszenia naboru

Wspieranie gospodarowania
na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

termin określony w
przepisach wykonawczych

Program
rolnośrodowiskowy

WAŻNE TERMINY
Do 31.03.2009 składanie
wniosków o zwrot podatku
akcyzowego do
paliwa rolniczego.
Do 15.05.2009
składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie i rolnośrodowiskowe.
15.04.2009 – 15.06.2009
składanie wniosków o dopłaty do
materiału siewnego
Do 15.05.2009
złożenie informacji
o ilości wprowadzonego do
obrotu mleka
i jego przetworów.

Planowany
termin rozpoczę- Planowany termin zakończenia naboru
cia naboru

Planowana data
ogłoszenia następnego naboru

16.03.2009

15 05.2009
maksymalnie do 09.06.2009 (od 16.05
za każdy dzień minus 1% płatności)

nie dotyczy

termin określony w
przepisach wykonawczych

16.03.2009

15 05.2009
maksymalnie do 09.06.2009 (od 16.05
za każdy dzień minus 1% płatności)

nie dotyczy

Pomoc techniczna

10.03.2009

11.03.2009

nabór ciągły, do wyczerpania
puli środków dostępnych
w PROW 2007 - 2013

nie dotyczy

Ułatwianie startu młodym
rolnikom

10.03.2009

25.03.2009

nabór ciągły, maksymalnie do 31 grudnia
lub do momentu osiagnięcia120%
puli środków dostępnych w danym roku

nie dotyczy

Zwiększanie wartości dodanej
podstawowej produkcji rolnej
i leśnej

31.03.2009

15.04.2009

nabór ciągły, do wyczerpania
puli środków dostępnych w danym roku

nie dotyczy

Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej

31.03.2009

15.04.2009

nabór ciągły, do wyczerpania
puli środków dostępnych w danym roku

nie dotyczy

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

31.03.2009

15.04.2009

nabór ciągły, maksymalnie do 31 grudnia
lub do momentu osiagnięcia120%
puli środków dostępnych w danym roku

nie dotyczy

nabór ciągły, do momentu osiagnięcia110%
puli środków dostępnych w PROW 2007-2013

nie dotyczy

Uczestnictwo rolników w
systemach jakości żywności

31.03.2009

15.04.2009

Modernizacja gospodarstw
rolnych

31.03.2009

21.04.2009

28.04.2009

po upływie 30-40 dni
od daty zakończenia
poprzedniego naboru

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

31.03.2009

05.05.2009

Nabór przez 10 dni kalendarzowych

po upływie 30-40 dni
od daty zakończenia
poprzedniego naboru

Zalesianie gruntów rolnych
oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

termin określony w
przepisach wykonawczych

01.06.2009
(nabór pierwszoroczny)

31.07.2009

nie dotyczy

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego
przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

30.06.2009

15.07.2009

nabór ciągły, do wyczerpania
puli środków dostępnych w danym roku

nie dotyczy
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W dniu 14.03.2009 r. pięćdziesięcioosobowa grupa rolników wyjechała do Kielc na wystawę maszyn
rolniczych. To kolejna udana wycieczka tego typu
zorganizowana przez Urząd Gminy w Jedlińsku.

S

Z prac Rady Gminy

esje Rady Gminy Jedlińsk zwołane były
przez
Przewodniczącego
Rady w dniach:
-19 grudnia 2008 r.
-30 grudnia 2008 r.
-16 lutego br.
Podjęte zostały uchwały
w sprawie:
19 grudnia;
-Nr XXV/78/2008 uchwalenia budżetu gminy Jedlińsk
na 2009 r. ,
Budżet na 2009 r. zakłada uzyskanie dochodów
budżetowych w wysokości
38.461.991,67 zł tj. o 23.5%
powyżej planu w 2008 r.
Wydatki
zaplanowano
w wysokości 39.398.970,77
zł, co oznacza wzrost o 17.8%
w stosunku do planu wydatków ubiegłego roku.
Szczegóły
dotyczące
uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej
pod adresem: bip.jedlinsk.
pl.
-Nr XXV/79/2008 programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi na 2009 r. ,
-Nr XXV/80/2008 przystąpienia do Stowarzyszenia„Razem dla Radomki” z siedzibą w Radomiu,
-Nr XXV/81/2008 przekazania środka trwałego ,
-Nr XXV/82/2008 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy Jedlińsk na
2008 r.,

30 grudnia;
-Nr XXVI/83/2008 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy Jedlińsk na 2008 r.,
16 lutego;
-Nr XXVII/1/2009 zasad
wynagradzania nauczycieli,
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom
dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia,
a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
-Nr XXVII/2/2009 uchwalenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na 2009 r. ,
-Nr XXVII/3/2009 uchwalenia Gminnego Programu
Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.,
-Nr XXVII/4/2009 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy Jedlińsk na 2009 r. ,
-Nr XXVII/5/2009 zmiany
uchwały Nr XX/55/2008 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26
czerwca 2008 r. w sprawie
przyjęcia i zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Jedlińsk na lata 2008-2015,
-Nr XXVII/6/2009 przystąpienia do sporządzenia
częściowej zmiany studium
uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania
przestrzennego gminy Jedlińsk
dla obszaru zlokalizowanego w miejscowości Klwatka
Szlachecka Gmina Jedlińsk
obejmującego działki 71/4
i 72/3,
-Nr XXVII/7/2009 przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego teren działek
nr 71/4 i 72/3 w sołectwie
Klwatka Szlachecka w gminie Jedlińsk ,
-Nr XXVII/8/2009 przystąpienia Gminy Jedlińsk do
projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM
2007-2013 pn.
1.„Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności
województwa
mazowieckiego
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.
2. „Rozwój elektronicznej
administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności
potencjału województwa”.
Wójt wydał w tym czasie
zarządzenia w sprawie:
-upoważnienia pracownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku
do realizacji zadań z zakresu
świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
-powołania Komisji Przetargowej na zakup węgla kamiennego do szkół z terenu
gminy Jedlińsk ,
-udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi PSP w Jedlance
do podejmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji programu „Teraz
My –zadanie kształcenie
właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich „w
ramach Rządowego Programu „ Rozwój edukacji na
terenach wiejskich w latach
2008-2013,
-powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia
inwentaryzacji
przedmiotów nietrwałych,
paliwa materiałów na składzie w UG i jednostkach
podległych UG,
-przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryﬁkacji

danych ujętych w księgach
z dokumentami źródłowymi,
-udzielenia pełnomocnictwa
kierownikowi GOPS w Jedlińsku do przeprowadzenia
procedury zakupu i rejestracji samochodu dostawczego,
-powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
w dniu 08 stycznia 2009 r.
przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości w Bierwcach,
-stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące
w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
-ogłoszenia II publicznego
przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości komunalnej
w Bierwcach,
-wytycznych Wójta Gminy
do działalności w zakresie
pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie,
planu zasadniczych przedsięwzięć pozamilitarnych
w 2009 r.,
-ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury
ﬁzycznej i sportu w 2009 r.,
-planu kontroli wewnętrznej
na 2009 r.,
-wytycznych Wójta Gminy
Jedlińsk i planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na
2009 r.,
-powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na
realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania
kultury ﬁzycznej i sportu
w 2009 r.,
-zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych ,
-oraz cztery Zarządzenia
dotyczące zmian w budżecie
gminy Jedlińsk.
Stałe Komisje Rady Gminy
opracowały tematykę prac
poszczególnych Komisji na
br.
Wójt przedłoży Radzie
Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
2008 r. w terminie do 19
marca br.
Ewa Koper
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Jedlińsk najlepszy w ﬁnale
gimnazjady strzeleckiej, unihokeistki ze Starych Zawad awansowały do ﬁnału wojewódzkiego igrzysk młodzieży szkolnej,
halowe sukcesy lekkoatletów,
ambitne plany piłkarzy Strażaka THS PL Wielogóra ...
Dobrze celowały
i tryumfowały!
Wspaniałym
sukcesem
uczennic PG w Jedlińsku zakończyła się Ogólnopolska
Gimnazjada Strzelecka w Białymstoku, przeprowadzona pod
koniec grudnia. Po wygranej na
Mazowszu sięgnęły one po dwa
złote medale w rywalizacji z mistrzyniami z pozostałych woje-

SPORT

ny wystrzelała Dominika Milik.
Drugie złoto! Markowska była
siódma, Kosno jedenasta. Na
miarę możliwości wypadł zespół chłopaków. Indywidualnie
najlepiej strzelał Mateusz Kapusta, który był siódmy. Jedenaste
miejsce dla Łukasza Trojanowskiego, trzydziesty ósmy Piotr
Majak. Wystarczyło na zajęcie
ósmej lokaty. W „ﬁnale ﬁnałów”,
wzięło udział 16 zawodników8 dziewcząt i 8 chłopców.Wśród
nich wystąpiła trójka strzelców
z Jedlińska. Konkurs ten rozgrywano systemem australijskim,
w którym po każdym strzale odpadało dwoje z najsłabszym wynikiem danej serii. Milik dotarła
do końca, by w ostatniej rundzie

Złote medalistki gimnazjady

wództw. Znakomity występ rozpoczęła Dominika Milik, która
na swojej zmianie wystrzelała
życiowy wynik 290 pkt i to dało prowadzenie Jedlińskowi. Na
drugą zmianę opiekun Mariusz
Kilar desygnował najmłodszą –
Joannę Kosno. Strzelała równo
w każdej serii, troszkę poniżej
rekordu życiowego, ale mimo to
wynik 268 pkt był zupełnie dobry. Na prowadzenie wysunęła
się jednak ekipa Małopolski, Jedlińsk był drugi ,a kolejne miały
nieznaczne straty do prowadzących. Trzecia zmiana to popis
Żanety Markowskiej, która nie
zawodzi w ważnych momentach. Już po pierwszej serii wyprowadziła zespół na prowadzenie, którego nie oddała do
ostatniego strzału. Skończyła
zawody z wynikiem 282 pkt.
Łącznie 840 pkt. Druga i trzecia drużyna miały odpowiednio
809 i 808 pkt. Gimnazjalistki
z Jedlińska najlepsze w kraju!!!
Po zakończeniu startów wszystkich zawodniczek, okazało się,
że najlepszy wynik indywidual-
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ulec złotemu medaliście wśród
chłopców i zająć drugie miejsce. – Jesteśmy pod wrażeniem
organizacji imprezy. Oprócz
strony sportowej zorganizowano nam wycieczki po Białym-

stoku oraz do Białowieskiego
Parku Narodowego i cerkwi Św.
Mikołaja w Białowieży. Był czas
na ognisko i pieczenie kiełbasek – relacjonowały dziewczęta.
– Wróciliśmy w znakomitych
humorach. W medal dziewcząt
wierzyłem. Jeśli chodzi o chłopców, Piotrek jeszcze za krótko
trenuje, by myśleć o sukcesie
drużyny – podsumował opiekun. Równie obiecująco rozpoczęli strzelcy starty w nowym
sezonie. Podczas Mistrzostw
Mazowsza juniorów młodszych
Dominika Milik zdobyła srebrny medal w konkurencji KPN
40. W tej samej konkurencji
Markowska była piąta, a wśród
chłopców Kapusta czwarty. Występując po raz pierwszy w wyższej kategorii wiekowej oboje
ustanowili bardzo dobre rekordy życiowe.
Dziesięć razy gramy
– wszystko wygrywamy ! ?
W ostatniej dekadzie marca
rozpoczną rewanżową rundę
piłkarze w klasie A i B. W prowadzącym po jesiennej rundzie
Strażaku THS PL Wielogóra
zaszły istotne zmiany, głównie
jednak o charakterze administracyjno-organizacyjnym.
Wybrano nowy zarząd, na czele
którego stanął Janusz Mazurek.
Dotychczas pełnił on funkcję
kierownika drużyny. Obecnie
tę rolę powierzono Andrzejowi Nowakowi. Prezes Mazurek
z entuzjazmem mówił o przyszłości. - Wszyscy oczekują
od nas awansu, więc po prostu
trzeba to zrealizować. Atmosfe-

ra w klubie jest bardzo dobra,
wręcz rodzinna. Wyniki spotkań
kontrolnych napawają optymizmem, kadra zawodników
jest stabilna – argumentował.
– Chcemy więcej popracować
z młodzieżą. W rozgrywkach
występuje zespół rocznika 1995,
ale planujemy utworzenie kolejnego zespołu w roczniku 1997
– kontynuował prezes. Trzeba
podkreślić, że w rozegranych
meczach towarzyskich z zespołami z klasy A i „okręgówki”
Strażak pokonał Centrum Radom 6:0, Mazowsze II Grójec
6:0, Iłżankę Kazanów 3:1, zremisował z Iskrą Janów 2:2 oraz uległ
Gryﬁi Mirów 0:2. W zorganizowanym przez Centrum Radom
halowym turnieju, występujący
pod szyldem SPOTPAL Polska,
piłkarze Strażaka uplasowali się
na siódmym miejscu wśród 18
zespołów. Optymizm prezesa
podzielił trener Paweł Farbiś.
– 20 chłopaków aż pali się do
gry. Trzon zespołu jest pewny,
pozostali prezentują dobry, wyrównany poziom. Do drużyny
doszedł Bartłomiej Belka z KS
Błotnica. Rozglądamy się jeszcze za zmiennikiem dla bramkarza, a może jeszcze sprawimy
rywalom i kibicom inną niespodziankę – mówił tajemniczo.
- Stawiamy sobie ambitne cele
– chcemy wygrać wszystkie 10
spotkań rewanżowych. Rywale
do spotkań z liderem przystępują bardziej skoncentrowani,
więc na pewno tego zadania
nam nie ułatwią. Ale w planie
długofalowym chcemy powal-

STRAŻAK THS PL WIELOGÓRA: górny rząd od lewej strony: Prezes Janusz Mazurek, trener Paweł Farbiś
Środkowy rząd od lewej: Broda Paweł, Chudzik Arkadiusz, Maj Sylwester, Kujawiak Sylwester, Morąg
Dariusz, Baranowski Bartłomiej, Zaręba Michał, Ziółek Konrad, Kozicki Łukasz
Dolny rząd od lewej : Golus Piotr, Iwański Arkadiusz, Kiraga Cezary, Mazurkiewicz Michał, Gorzkowski
Paweł, Wójcik Łukasz, Piątkowski Tomasz, Panek Rafał, Rosłaniec Maciej

„Dwa łyki” statystyki
krajowe Mistrzostwa Zrzeszenia
Tradycyjnie początek roku to
LZS w biegach przełajowych we
wszystkich kategoriach wieko- różnego rodzaju podsumowania
wych. Najlepiej zaprezentowała poprzedniego sezonu, plebiscysię Sylwia Świątkowska, która ty , sportowe gale. We współzaw biegu młodziczek na dystan- wodnictwie młodzieży regionu
sie 1500m zajęła 28 miejsce. Po- radomskiego za rok 2008 ULKS
zostali uplasowali się w czwar- Jedlińsk ponownie znalazł się
tych dziesiątkach ( w poszcze- bardzo wysoko. Wśród około
gólnych biegach startowało od 200 klubów zajął piąte miejsce
60 do ponad 100 zawodników), z dorobkiem 66 pkt PFSM. Nasz
traktując ten występ kontrolnie uczniowski klub wyprzedziły
przed mistrzostwami między- jedynie ZTE Radom, Olimpijwojewódzkimi.
czyk Radom, Hubal Chlewiska
O brąz grały
i Platan Borkowice. W klasyﬁi awansowały
kacji ogólnopolskiej ULKS jest
PG Jedlińsk - drużynowi zwycięzcy halowych mistrzostw ROZLA
Kolejny sukces odniosły 509 wśród 3009 klubów, któczyć o okręgówkę, więc musimy ciu piłką lekarską. Trzecie złoto uczennice PSP ze Starych Za- re sklasyﬁkowano. Radomski
grać coraz lepiej – podkreślił. dla Jedlińska wywalczyła Beata wad. W eliminacjach między- Okręgowy Związek LA podczas
– A ja zapraszam do Wielogóry Malinowska, która pchała piłką powiatowych XI Mazowieckich uroczystego podsumowania sedo kibicowania oraz chłopców lekarską o dwa metry dalej od Igrzysk Młodzieży Szkolnej zonu uhonorował najlepszych
z rocznika 1995 i młodszych rywalek. W biegu płotkarskim w unihokeju podopieczne Iwony sportowców regionu. Wśród
na turniej w Dniu Dziecka. To na drugim miejscu przybiegł
Śmiechowskiej zajęły trzecie nich w kategorii młodzików
okazja by zaprezentować swoje
miejsce i zakwaliﬁkowały się znaleźli się Damian Rdzanek
umiejętności i być może podjąć
do ﬁnałów wojewódzkich. i Krystian Plewiński. Okazały
treningi u nas – zakończył preW drodze po brązowy me- puchar za drugie miejsce klubu
zes Mazurek.
dal dziewczęta z Zawad po- w okręgu odebrała prezes ULKS
Mniej powodów do radości
konały PSP Łęczeszyce 2:0 Barbara Walczak. W tabelach
ma występujący w podwójnej
i PSP Zwoleń 5:0 zajmując najlepszych wyników prowaroli – prezesa klubu i gracza
pierwsze miejsce w grupie. dzonych przez Polski Związek
–Sławomir Molenda. - Z JedlińW półﬁnale spotkały się Lekkiej Atletyki wśród młoska odeszli Krzysztof Przydatek,
z Suskowolą ulegając 1:3. dzików na 14 miejscu na 300
Andrzej Słomski i Michał StaW decydującym o medalu m ppł. oraz na 16 miejscu na
churski. Piłkarze ci stanowili
i awansie do ﬁnału woje- 110ppł jest Krystian Plewiński.
o sile zespołu, więc trudno ich
wódzkiego starciu pokonały 27 lokata przypada Beacie Mabędzie zastąpić. Zagramy runponownie Łęczeszyce 2:0. linowskiej w rzucie oszczepem.
dę pozostałymi piłkarzami oraz
A zatem w czerwcowych Są także nazwiska naszych wymłodzieżą. O punkty będzie
ﬁnałach mazowieckich wy- chowanków – Wioletty Jakubiak
trudno w każdym meczu. Biostąpi szósty zespół z naszej (1500m –9 miejsce), Magdy Kurąc pod uwagę, że z ligi został
gminy (dotychczas były to charczyk (dysk – 7m.), Marleny
wycofany zespół Viki i mamy
4 sztafety z obu szkół z Je- Maj (siedmiobój – 8 m.) oraz
spory zapas punktowy, powindlińska i sztafeta dziewcząt przede wszystkim, w tabelach
niśmy się utrzymać - mówił
ze Starych Zawad), który Polskiego Związku Strzelectwa
z niepokojem. Słowa Molendy Zespół unihokeja ze Starych Zawad grał w składzie: Anna Rędzia, Sportowego, dwukrotnej rekormają uzasadnienie. W spotka- Michał Baran. O ostatnie, srebr- Anna Gniadek, Magda Gniadek, dzistki Polski juniorek w strzeniach sparringowych LKS prze- ne trofeum medalowe posta- Karolina Klocek, Magda Kowal- lectwie Julity Rędzi.
grał wszystkie potyczki w iden- rała się Iwoną Bieniek w biegu czyk, Marta Walczak, Justyna
tycznym stosunku 1:4 z Oronką, na 400m. Niewiele zabrakło do Zawadzka i Paulina Walczak.
Krystian Kilar
Jaguarem Wolanów i Cetrum wejścia na podium miotaczom
Radom.
– Marcie Katus i PrzemysłaPięć medali w hali
wowi Krzemińskiemu, którzy
Lekkoatleci starty w nowym zaledwie o kilkanaście centymeroku rozpoczęli od udziału trów ulegli brązowym medaliw Halowych Mistrzostwach Ra- stom, zajmując czwarte miejdomskiego Okręgowego Związ- sca w pchnięciu piłką lekarską.
ku Lekkiej Atletyki w kategorii Dla drużyny punktowały także
młodzików. Do ﬁnałów kwali- Agnieszka Paluch i Beata Maﬁkowało się po 16 zawodników linowska w biegu płotkarskim,
w każdej konkurencji, wyłonio- zajmując odpowiednio piąte
nych w trakcie trzydniowych i szóste miejsce oraz Malwina
eliminacji. W decydującej roz- Hełmińska i Magda Trzaskowgrywce ostatecznie wystąpiło ska - piąta i szósta w biegu na
14 uczniów PG Jedlińsk, kilkoro 400m. Drużynowo gimnazjum
z nich w dwóch konkurencjach. z Jedlińska z 43 pkt zdecydoNasi pięciokrotnie stawali na wanie lepsze od radomskich
podium. Najlepszym zawod- faworytów – PG 22 – 29 pkt.
nikiem mistrzostw okazał się PG 3 - 28pkt. Sezon przełajowy
Mateusz Piątkowski, który zawodnicy z Jedlińska zainauPodsumowanie sezonu w ROZLA-Damian Rdzanek i Krystian Plezwyciężył w biegu na dystansie gurowali startem w Zamościu wiński wraz z wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski Grzego30m przez płotki oraz pchnię- Tam bowiem zorganizowano rzem Krzoskiem
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 Dzień Kobiet 

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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