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Jak to dobrze, że są święta
z ich urokiem, wdziękiem
każdy człowiek zapamiętał
te kolędy piękne
i choinkę ustrojoną
jak na bal czarowny ,
i Wigilię wytęsknioną,
i tę noc cudowną .

Jak to dobrze, że są święta,
które godzą wszystkich,
kiedy ludzie i zwierzęta
są nam drodzy, bliscy,
winy sobie przebaczają.
Miłość ludzi łączy
i łzy szczęścia napływają,
wilgotnieją oczy.
K. Chojecka: „ Jak to dobrze”
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:: Słowo Wójta ::
Drodzy Państwo zbliżają się takie dni w roku, które skłaniają
do reﬂeksji, powodują, że ludzie dzielą się ciepłymi i serdecznymi
słowami, chętniej wyciągają do siebie przyjazne dłonie.
Życzę

Wszystkim Państwu, by nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia były pełne radosnych chwil,
byście Państwo mogli je przeżyć w zdrowiu i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Nowy Rok - 2005 niech przyniesie Państwu optymizm, nadzieję oraz
siłę do sprostania stawianym przez życie wyzwaniom. Niech to będzie rok
spokoju oraz realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń.
Wojciech Walczak

:: 11 listopada ::
Dzień 11 Listopada zajmuje miejsce niezwykłe w polskim

kalendarzu. Wracamy w tym dniu pamięcią do roku 1918 tj. do
roku, w którym Polska odzyskała niepodległość.
Mieszkańcy Gminy już od 15 lat spotykają się świętować
wspólnie Ten Dzień. W tym roku spotkanie rozpoczęło się o
godz. 12.00 Mszą św. W Kościele w Jedlińsku pod wezwaniem św.
Piotra i Andrzeja koncelebrowaną przez Ks. Prałata dr Henryka
Ćwieka – proboszcza paraﬁi w Jedlińsku, ks. Andrzeja Pawlika
– proboszcza paraﬁi we Wsoli i ks. Andrzeja Wąsika. Następnie
uczestnicy przemaszerowali pod pomnik ku czci oﬁar poległych
i pomordowanych w latach 1939 – 1956 z orkiestrą dętą OSP w
Jedlińsku i pocztami sztandarowymi na czele.

fot. Wójt Gminy i poczty sztandarowe z terenu Gminy

fot. Złożenie wieńców pod pomnikiem

fot. Młodzież z Publicznego Gimnzjum w Jedlińsku
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W uroczystościach udział wzięły władze Gminy z Przewodniczącą Rady-Marią Powroźnik i Wójtem Gminy – Wojciechem Walczakiem, Radni, Kombatanci, mieszkańcy Gminy,
młodzież szkolna. Uroczystość uświetnił występ młodzieży z
Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku.
Na zakończenie pod pomnikiem wieńce i wiązanki złożyli:
- przedstawiciele kombatantów,

fot. Złożenie wieńców pod pomnikiem
- władze Gminy,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Jedlińskiej,
- Związek Zawodowy Nauczycieli NSZZ „ Solidarnośc”
- młodzież szkolna.
/LP/

„Więc bez lśniącej zbroi, bez ostrego miecza,
Co w boju się o twarde przytępią puklerze,
Przetrwaliśmy na warcie, jak prawi rycerze,
Gdzie nas honor wiódł Polski i godność człowieka”.
(Z. Dębicki „Mojemu Pokoleniu”)

carstw nie było zainteresowane odbudową państwa polskiego,
ale usiłowali nas wciągnąć do swoich armii obiecując zjednoczenie ziem polskich.
A my porwaliśmy się na czyn zbrojny, który był nierozerwalnie związany z imieniem Józefa Piłsudskiego.
W lipcu 1917 roku Niemcy aresztują Piłsudskiego i internują Go w twierdzy magdeburskiej.
10 listopada 1918 roku Piłsudski wrócił do Kraju – do
Warszawy.
11 Listopada 1918 roku nastąpiła całkowita Kapitulacja
Niemiec, podpisano porozumienie o zawieszeniu broni.. Skończyła się I wojna światowa.
Po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. Zawiłe były drogi Polaków do Niepodległości zarówno w sensie geograﬁcznym, politycznym jak i wojskowym ale mimo wszystko Naród wyszedł z tej próby
zwycięsko. Należy przypomnieć słowa, które padły w czerwcu
1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa z ust Papieża Jana
Pawła II: „Nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski Niepodległej na jej mapie.”
Dzień 11 Listopada został ustanowiony – ustawą Sejmu II
Rzeczypospolitej Polskiej z 1937 r. – polskim świętem narodowym i pozostawał oﬁcjalnie świętem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej do roku 1944. W roku 1945 władze PRL jako
święto państwowe ustanowiły dzień 22 lipca.
Święto niepodległości w dniu 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm III RP w 1989 roku.
W tym dniu Polska oddaje też hołd marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu, spoczywającemu w krypcie pod wieżą Srebrnych
Dzwonów w podziemiach Katedry Wawelskiej.
Maria Bartula

Ku pamięci!!!
11 Listopada – Święto Niepodległości!. Ileż przelanej krwi,
ileż straszliwych zmagań z najeźdźcami o Jej niepodległość, ileż
cierpień w tajgach Syberii i w berlińskich pruskich twierdzach,
by wreszcie z trudu i męki powstała, by żyć – Polska!
A był 11 listopada 1918 roku. Ale cofnijmy się, by krótko
prześledzić wydarzenia, które poprzedziły ten dzień.
Rok 1772, 1793, 1795 to daty kolejnych rozbiorów Polski,
czyli rozpadu polskiej państwowości, co nieuchronnie prowadziło do załamania jednolitych podstaw życia kulturalnego i społecznego oraz zaniku wspólnoty narodowej.
Zaborcy – Rosja, Prusy, Austria, stosując różne metody,
dążyli do jednego – zniszczyć fundamentalnie polskość, przekształcić Polaków w posłusznych poddanych. Nie można zaprzeczyć, że nie pojawiały się w środowiskach polskich postawy lojalistyczne, ale to było zjawisko marginalne, natomiast w
drugiej połowie XIX wieku dominuje kształtowanie się procesów
narodowotwórczych, masowych ruchów politycznych, zaczyna
dominować świadomość narodowa.
Właśnie wyrazem takich tendencji były polskie powstania:
1830 rok – Powstanie Listopadowe, 1846 – Wiosna Ludów,
1863 - Powstanie Styczniowe i wiele innych zrywów, to nieustanne dążenie do odzyskania przez Polskę niepodległości.
Niestety, gorący patriotyzm, całkowite i bezgraniczne oddanie Sprawie nie wystarczyło.
Sytuacja międzynarodowa nie sprzyjała naszej Sprawie.
Za każdy kolejny zryw płaciliśmy tysiącami pomordowanych, prześladowanych, wyzutych z własnej ziemi, pędzonych
na „ nieludzką ziemię” w głąb syberyjskich kopalń lub pruskich
kazamatów.
Minęło 50 lat od tragedii Powstania Styczniowego i na
zniewolonej polskiej Ziemi pojawił się żołnierz polski, w polskim
mundurze i pod polską komendą; był sierpień 1914 roku.
Okazja wspaniała, wymarzone w snach – zwaśnieni mocarze europejscy zaczynają walczyć między sobą. Żadne z mo-

fot. Pomnik w parku w Jedlińsku
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:: Historia oświaty w Jedlińsku ::
W latach 1560 –1630 Jedlińsk był ośrodkiem Arian, którzy
założyli tu szkołę i sprowadzili do niej nauczycieli z Rakowa. W
1630 roku chorąży łęczycki Stanisław Witowski kupił Jedlińszczyznę, usunął Arian z miasta, a szkołę oddał pod nadzór Akademi Krakowskiej. W owym czasie w szkole uczyli: Sebastian
Fafrowicz, Fabian Czaplic, Wojciech Zabłocki, Jan Złomański,
Wincenty Ujazdowski i Piotr Struszewski.
W 1794 roku ksiądz Michał Dmowski założył szkółkę elementarną przy kościele, która istniała do 1815 roku. Przez następne 9 lat mieszczanie sami szukali nauczycieli i opłacali ich, aż
w 1821 roku z poręki rządu przysłano do Jedlińska nauczyciela
Tomasza Kozłowskiego. Po nim uczył dzieci Antoni Ziębiński
– mieszkaniec Jedlińska, a szkoła mieściła się w jego domu.
Po 16 latach, tj. w 1846 roku Kurator Okręgu Naukowego
Warszawskiego nominował na nauczyciela tej szkoły Karola Zieleniewskiego z pensją 500 zł., który pełnił tę funkcję do 1853r.
Następnie uczył tu Michał Wereszczyński, później Tomasz Barabasz, po nim Paweł Jopkiewicz, Wincenty Przybyłowski, Stanisław Pytkowski i Szymon Wolski.
W 1870 roku szkoła liczyła 80 dzieci z Jedlińska i trzech
okolicznych wsi: Woli Gutowskiej, Piaseczna i Lisowa. Za naukę
dzieci włościanie płacili nauczycielowi 30 rubli rosyjskich i 50
kopiejek.
Nowy budynek szkolny wybudowano w 1885 roku. Był to
budynek drewniany z jedną dużą salą szkolną i mieszkaniem
dla nauczyciela. Nauka odbywała się w nim do wybuchu pożaru
w 1890 roku. Budowę nowej szkoły rozpoczęto dopiero w 1927
roku. Nowy budynek posiadał 4 sale lekcyjne , kancelarię i pokój nauczycielski. Dalsze dwie sale lekcyjne dobudowano w 1938
roku.
W czasie II wojny światowej Niemcy zajęli część szkoły, robiąc w jednej sali warsztat do remontu samochodów, w drugiej
mieszkanie dla mechaników. Dzieci uczyły się na tajnych kompletach w prywatnych mieszkaniach, nawet w stodole u pana
Salewskiego.
W 1945 roku po zakończeniu wojny kierownictwo szkoły
objęła miejscowa nauczycielka Wacława Ziembicka. Budynek
szkolny był zdewastowany, toteż nauka odbywała się w pomieszczeniach wynajętych u miejscowej ludności. Remontem budynku szkolnego zajął się Komitet Rodzicielski i przy dużej pomocy
ludności przywrócono szkole dawny wygląd.
W latach 1952 –1955 kierownikiem szkoły była Helena Jurkowska , przez następne 3 lata Edward Wrona. Od 1958 roku do
1972 roku szkołą kierował Kazimierz Foremniak. Wówczas przeprowadzono remont kapitalny istniejącej części i dobudowano 3
pomieszczenia, które przeznaczone zostały na szatnię, umywalnię i bibliotekę.
Z dniem 1 stycznia 1975 roku szkoła w Jedlińsku stała się
siedzibą Zbiorczej Szkoły Gminnej. Pod tą nazwą funkcjonowała
do dnia 31 sierpnia 1984 roku.
W skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jedlińsku wchodziły:
1)Szkoła Podstawowa z klasami I – VIII w Jedlińsku,
2)Szkoła Podstawowa z klasami I – VIII w Firleju,
3)Szkoła Podstawowa z klasami I – VIII we Wsoli,
4)Szkoła Podstawowa z klasami I – VIII w Ludwikowie,
5)Szkoła Podstawowa z klasami I – VIII w Jedlance,
6)Szkoła Podstawowa z klasami I – VIII w Zawadach Starych,
7)Szkoła Podstawowa z klasami I – VIII w Wierzchowinach,
8)Punkt Filialny z klasami I – IV w Li sowie,
9)Punkt Filialny z klasami I – IV w Woli Bierwieckiej,
10)Punkt Filialny z klasami I – IV w Jankowicach,
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11) Punkt Filialny z klasami I – IV w Bierwcach,
12) Punkt Filialny z klasami I – IV w Romanowie,
13) Przedszkole w Jedlińsku,
14) Przedszkole w Firleju,
15) Przedszkole we Wsoli,
16) Przedszkole w Bierwcach,
17) Przedszkole w Wierzchowinach.
Funkcję Gminnego Dyrektora Szkół w Jedlińsku pełnili :
Jan Zegarek, Jan Marszałkiewicz , Kazimierz Foremniak.
W okresie funkcjonowania Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jedlińsku przeprowadzono likwidację jednej placówki oświatowej.
Z dniem 31 sierpnia 1979r. został zlikwidowany Punkt Filialny w
Romanowie, który organizacyjne wchodził w skład Szkoły Podstawowej w Zawadach Starych.
W 1984 roku nastapiła zmiana granic administracyjnych
miasta Radomia i z dniem 1 września Szkoła Podstawowa i
Przedszkole w Firleju przeszły pod nadzór administracyjny Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Radomia.
W okresie od 1 września 1984 roku do 31 sierpnia 1990 roku
szkołami w gminie zarządzał Inspektor Oświaty i Wychowania –
bezpośrednio podległy Urzędowi Gminy w Jedlińsku.Kolejnymi
Inspektorami Oświaty i Wychowania byli: Jan Zegarek, Edward
Krok. Zastępcami Inspektora Oświaty i Wychowania zaś: Edward
Krok, Barbara Walczak, Lidia Kutkiewicz.
W owym okresie zlikwidowano jednooddziałowe przedszkola z powodu zbyt małej liczby dzieci, tj:
1. Przedszkole w Bierwcach – w dniu 31 sierpnia 1985 roku,
2. Przedszkole w Wierzchowinach – w dniu 30 września
1989 roku,
3.Przedszkole we Wsoli – w dniu 31 grudnia 1990 roku,
Ponadto z dniem 31 sierpnia 1990 roku zaprzestał funkcjonować Punkt Filialny w Lisowie. Budynek szkolny był w fatalnym stanie technicznym i zagrażał bezpieczenistwu uczniów.
W dniu 15 listopada 1991 roku Zarząd Gminy w Jedlińsku
zawarł porozumienie z Kuratorium Oświaty i Wychowania w
Radomiu, w myśl którego z dniem 1 stycznia 1992 roku nastapiło przekazanie szkół podstawowych. Finansowanie zadań ﬁnansowych znalazło odbicie w systemie subwencjonowania, jak też
wprowadzenia stosownych zmian w planie dochodów budżetu
gminy Jedlińsk.
Od dnia 1 stycznia 1992 roku samorząd gminy Jedlińsk stał
się organem prowadzącym dla szkół. Nadzór pedagogiczny nad
szkołami sprawuje do chwili obecnej Kuratorium Oświaty w
Warszawie Delegatura w Radomiu.
Z dniem 31 sierpnia 1999 roku nastąpiła likwidacja dwóch
dalszych placówek oświatowych, tj. Punktu Filialnego w Jankowicach oraz w Woli Bierwieckiej.Przyczyną likwidacji była zbyt
mała liczba uczniów w placówkach.
Od momentu przejęcia szkół przez samorząd gminy prowadzone były następujace inwestycje oświatowe:
1. Rozbudowano Szkołę Podstawową w Jedlance po pożarze
budynku w dniu 16 kwietnia 1990 roku.
W latach 1991 – 1993 dobudowano 7 sal lekcyjnych, zastępczą salę gimnastyczną, założono instalacje:
wodno- kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.
2. Rozbudowano budynek szkolny we Wsoli.
I etap rozbudowy przeprowadzony był w latach 1991- 1996.
Dobudowano budynek z 8 salami do nauki, świetlicą i stołówką
z zapleczem.Wybudowano kotłownię i hyrofornię , ogrodzono
teren szkoły, wykonano drenaż, wyremontowano dach na starym
obiekcie. Ponadto wykonano instalacje: wodno- kanalizacyjną i

centralnego ogrzewania oraz wymienio otwory okienne w starym budynku szkolnym.
W II etapie rozbudowy w latach 1998 – 2002 dobudowano
pełnowymiarową salę gimnastyczną o wymiarach 36 m x 18 m
z zapleczem, 10 sal lekcyjnych, salę do gimnastyki korekcyjnej,
2 salki treningowe, pomieszczenia administracyjne i szatnie dla
gimnazjum.
3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starych Zawadach prowadzona była w latach 1993 – 2000.
Dobudowano 3 sale lekcyjne z zapleczami, kotłownię , łazienki i
salę gimnastyczną o wymiarach 24x12 m.
Wyremontowano dach na starym obiekcie szkolnym. Wykonano
instalacje:wodno – kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.
4. W okresie1993–2000 r rozbudowano budynek szkolny w
Wierzchowinach. Dobudowano 2 sale lekcyjne, kołownię, łazienki i salę gimnastyczną o wymiarach 24 m x 12 m. Wyremontowano dach na starym obiekcie szkolnym oraz wykonano
instalacje : wodno- kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.
5 W latach 2000- 2002 trwała rozbudowa budynku szkolnego w
Jedlińsku. Dobudowano 10 sal lekcyjnych, świetlicę, bibilotekę z
czytelnią, szatnie i salę gimnastyczną o wymiarach 36 m x 18 m
z zapleczem dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Jedlinsku.
Ponadto wyremontowano część starego budynku szkolnego i
uzyskano dodatkowo 5 sal lekcyjnych oraz pokój nauczycielski
dla gimnazjum.
Od 1992 roku następowała ciągła poprawa warunków pracy i nauki w szkołach.Obecnie możemy poszczycić się pięknymi
obiektami oświatowymi , które mogą konkurować z bazą oświatową w innych gminach.
Ważnym wydarzeniem dla oświaty była przeprowadzona
w 1999 roku reforma systemu oświaty.Zlikwidowane zostały 8
– klasowe szkoły podstawowe i na ich bazie z dniem 1 września
1999 roku powstały 6- klasowe szkoły podstawowe i 3- letnie
gimnazja.
Obecnie sieć szkół w gminie Jedlińsk tworzą następujące
placówki oświatowe:
1. Zespół Szkół Publicznych we Wsoli, w skład którego wchodzą:
- Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami I – VI oraz “0”,
- Publiczne Gimnazjum z klasami I – III.
2 .Zespół Szkół Publicznych w Wierzchowinach, w skład którego
wchodzą:
- Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami I – VI oraz “0”,
- Publiczne Gimnazjum z klasami I – III.
3. Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku z klasami I – III.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlinsku z klasami I – VI.
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach z klasami I – VI
oraz “0”.
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance z klasami I – VI oraz
“0”.
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie z klasami I – VI
oraz “0”.
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach z klasami
I–VI oraz “0”.
9. Publiczne Przedszkole w Jedlinsku z 2 oddziałami przedszkolnymi oraz jednym mieszanym dla dzieci 3 –5 letnich.
Do szkół z terenu gminy uczęszcza obecnie 1.845 uczniów, w
tym 661 do gimnazjów, 1.184 do szkół podstawowych.
Oddziały przedszkolne zlokalizowane przy szkołach podstawowych skupiają 129 dzieci.
Do jedynego przedszkola na terenie gminy uczęszcza 50
dzieci 6- letnich oraz 30 w wieku 3 – 5 lat.
W/wym. placówki oświatowe są miejscem pracy dla 236
osób, w tym 169 nauczycieli , 12 pracowników administracji i 55

pracowników obsługi.
Na zakończenie stwierdzę, że stworzone przez samorząd
gminy bardzo dobre warunki lokalowe w szkołach pozwalają na
osiąganie coraz lepszych wyników pracy i nauki w poszczególnych placówkach.
Danuta Durak

:: Poznajmy ich ::
Mgr Edward Krok – laureat nagrody II
stopnia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu w roku 2004 za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Pan Edward Krok pracuje w oświacie od 01.09.1966 roku, w Szkole we
Wsoli pracuje od 01.12.1978r. Od
01.09.1992 roku pełni funkcję
dyrektora tej placówki.
Jest wzorowym nauczycielem
i wychowawcą młodzieży.
W ciągu 38 letniej pracy doskonali swoje umiejętności zawodowe na kursach przedmiotowych i studiach podyplomowych .
Praca podyplomowa z zakresu „Organizacji i zarządzania
oświatą” została opublikowana w 1997 roku.
Opracował programy indywidualne:
- „Jednolity program wychowawczy dla klas IV i VIII”
- „ Kryteria wymagań z matematyki w klasach IV i V szkoły podstawowej oraz klasy I Gimnazjum”.
Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator OKE do przeprowadzania egzaminu z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
w gimnazjum. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.
Posiadaną wiedzę umiejętnie wykorzystuje w kierowaniu
placówką.
Od 1997 roku jest V-ce Prezesem ULKS przy Zespole Szkół
Publicznych we Wsoli, którego członkowie uzyskują znaczące
sukcesy w tenisie stołowym na szczeblu wojewódzkim, makroregionu i kraju.
Dzięki zaangażowaniu i bardzo dobrej współpracy z samorządem gminnym w roku 2003 został zakończony II etap rozbudowy szkoły, dzięki czemu nastąpiła zdecydowana poprawa bazy,
a tym samym poprawa warunków nauki i pracy oraz podniesienie poziomu higieny, estetyki a przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów.
1 września 2003 roku odbyła się uroczysta wojewódzka inauguracja roku szkolnego połączona z nadaniem imienia szkole
i wręczeniem sztandaru.
Organizuje letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży
umożliwiając wyjazd na białą i zieloną szkołę oraz obozy sportowe.
Zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej umożliwiając korzystanie ze świetlicy oraz dożywiania w stołówce szkolnej.
Pan Edward Krok swoją indywidualnością pedagogiczną w
toku nauczania kształci logiczne myślenie, precyzyjne wyrażanie
myśli.
Za szerzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży otrzymał w 1999r. nagrodę specjalną Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska.
W roku 2001 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a w 2002r. Me-
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dal Komisji Edukacji Narodowej i Sportu.
Pan Edward Krok czynnie uczestniczy w życiu publicznym
Gminy.
W latach 1986-1998 był radnym Rady Gminy Jedlińsk, a od
roku 1998 jest radnym Rady Powiatu, w której od roku 2002 pełni funkcję Przewodniczącego tej Rady.
W latach 1994-98 był delegatem Gminy Jedlińsk do Sejmiku
Województwa Radomskiego.
/LP/

Mgr Barbara Walczak – laureatka nagrody II stopnia Ministra Edukacji Nardowej i Sportu w roku 2004 za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Pani Barbara Walczak rozpoczęła
pracę pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Jedlance w roku 1981. W
latach 01.09.1986 do 31.08.1988r. pełniła funkcje Z-cy Inspektora Oświaty i Wychowania w Jedlińsku. Od
01.09.1988 r. do 31.08.1999 r.
pracowała w Szkole Podstawowej w Jedlińsku, w tym
w latach 01.09.1988 do
31.08.1991 pełniła funkcję
zastępcy dyrektora tej placówki.
W roku 1999 w czasie prowadzenia reformy oświaty powierzono Jej organizację Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku, którego została Dyrektorem i jest nim do dzisiaj.
Pani Barbara Walczak jest bardzo dobrym organizatorem,
zabiega o właściwy dobór kadry pedagogicznej, prawidłowo realizuje zadania administracyjno-gospodarcze.
Jej zabiegi zaowocowały otrzymaniem w roku 2000 i 2002
pracowni komputerowych w ramach projektu „ Pracownia internetowa w każdym gimnazjum”.
Dzięki bardzo dobremu współdziałaniu z samorządem gminnym i jej staraniom rozpoczęto rozbudowę szkoły, co już od
września 2003r. radykalnie poprawiło warunki pracy i nauki.
W październiku 2004r. Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku
zostało wytypowane do wyposażenia w internetowe centrum
informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej w ramach projektu MENiS „Internetowe centra informacji multimedialnej w
bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współﬁnansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pani Barbara Walczak posiada bardzo dobre przygotowanie
merytoryczne do wykonywania swojej funkcji a przede wszystkim studia podyplomowe w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości w oświacie .
W styczniu 2004r. zorganizowała uroczystość związaną z
oddaniem nowo wybudowanego obiektu szkolnego połączoną z
nadaniem imienia i wręczeniem sztandaru.
Pani Barbara Walczak dąży do zapewnienia dzieciom możliwości rozwijania indywidualnych uzdolnień i predyspozycji co
zaowocowało sukcesami w konkursach przedmiotowych, sportowych na arenie wojewódzkiej i krajowej.
Od 2000 roku w szkole wydawana jest gazetka „ Gimnazjalista 2000”. Prężnie działa „Koło Ekologiczne”. Za pieniądze uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych doposażono pracownię
biologiczną. Na stałe do tradycji szkoły zostały wprowadzone;
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organizacja „Dni Ziemi” i „Dni Europy”, do udziału w którychzapraszane jest coraz większe grono osób spoza szkoły.
Dzięki współpracy Pani Barbary Walczak z GK RPA od 6 lat
organizowany jest ” Rajd integracyjny” mający na celu nie tylko integrację uczniów z terenu gminy ale również propagowanie
życia bez używek.
Za swoją pracę Pani Barbara Walczak otrzymała w 1993 r.
Nagrodę Kuratora Oświaty a 2002 r. Medal Komisji Edukacji
Narodowej.
/LP/

Krystian Kilar – nauczyciel wychowania ﬁzycznego w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa
P. Gołębiowskiego
w Jedlińsku. W zawodzie
nauczycielskim pracuje od
1978 r. W obecnej placówce
od 2000r.
Autor szkolnego
programu „Sport
wszystkich dzieci”,
opartego
głównie
na
upowszechnieniu biegania
wśród młodzieży szkolnej. Inicjator cyklicznych badań poziomu
sprawności ﬁzycznej i wydolności uczniów.
Pod jego opieką młodzież z Jedlińska odniosła szereg sukcesów sportowych na szczeblu krajowym, makroregionalnym
i wojewódzkim. Rok bieżący okazał się rekordowy. W zawodach
wojewódzkich lekkoatletki z Jedlińska zdobyły łącznie aż 29 medali, czterokrotnie stawały na podium mistrzostw makroregionu, pięć dziewcząt wywalczyło awans do ﬁnałów Mistrzostw Polski w la i biegach przełajowych. Opiekun szkolnej drużyny, która
w ﬁnale krajowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego zajęła I miejsce w 2001r. , a rok później wywalczyła
II miejsce.
Poza pracą w szkole aktywnie działa w środowisku sportowym i turystycznym. Jest członkiem Zarządu Mazowieckiego
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Warszawie i przewodniczącym kolegium sędziów MOZTS. Sędziował m.in. trzykrotnie zawody z cyklu PRO TOUR (odpowiednik Pucharu Świata),
Akademickie Mistrzostwa Świata, Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, ponad 90 spotkań
ekstraklasy i I ligi tenisa stołowego. Jest czynnym ratownikiem
wodnym, członkiem zarządu oddziału Polskiego Towarzystwa
Schronisk Młodzieżowych w Radomiu.
Zapytany o tajemnicę szkolnych sukcesów odpowiada, że
rozumiejący, wzajemnie wspierający się zespół może dokonać
bardzo wiele. Jednak, jak sam uważa, to nie ilość zdobytych trofeów jest najważniejsza, lecz uświadomienie uczniom potrzeby
systematycznego uprawiania sportów rekreacyjnych lub turystyki kwaliﬁkowanej także w dorosłym życiu.
/LP/

:: Konkurs poezji ::
W przeddzień obchodów Święta Niepodległości w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedlińsku odbył się IX Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej. Celem organizatorów konkursu była
popularyzacja poezji wśród dzieci i młodzieży, a także pamięć
tamtych jakże ważnych dla Polski wydarzeń.

Konkurs był przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: dzieci klas 0-III; IV-VI i młodzież gimnazjalna. Wzięło w
nim udział 87 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z
terenu gminy a także ze świetlicy środowiskowej w Jedlance.
Pierwsze wystąpiły dzieci kl. 0-III. Jury przyznało nagrody
następującym osobom: Piotrowi Kobzie z PSP w Ludwikowie,
Anicie Barszcz z PSP w Starych Zawadach, Patrykowi Barszcz i
Weronice Dziubińskiej z PSP w Jedlińsku oraz Paulinie Cielniak
z PSP w Wierzchowinach. Wszyscy wykazali się dużymi zdolnościami artystycznymi. Szczególnie wyróżniona została Anita
Szymczak z PSP w Jedlińsku za wiersz M. Konopnickiej pt. „Tam
w twoim kraju”.

Po krótkim podsumowaniu i wręczeniu nagród przyszła kolej na uczniów kl. IV-VI. Tu również jurorzy wręczyli nagrody
najlepszym: Kamili Dobrowolskiej z PSP w Jedlińsku, Kindze
Maj i Annie Turek z PSP w Bierwcach, Aleksandrze Matysiak z
PSP w Starych Zawadach i Marcie Nowak z PSP we Wsoli. Szczególnie wyróżniono Elizę Wójcik z PSP w Jedlińsku.
Jako ostatnia zaprezentowała swoje utwory młodzież gimnazjalna. W tej kategorii nagrody otrzymali: Ilona Broda, Agata
Hernik, Patryk Molendowski i Katarzyna Starzyńska z PG we
Wsoli; Karolina Imiołek, Michał Kwiatkowski, Ewelina Matusik,
Kinga Mularska i Kamil Żarłok z PG w Jedlińsku ; Ewa Cichowlas, Dominika Oﬁara, Jarosław Piwowarczyk i Katarzyna Piwo-

warczyk z PG w Wierzchowinach. Jury szczególnie wyróżniło
Emilię Pipa z PG we Wsoli za wiersz pt. ”Kwiaty polskie”.
Po wręczeniu nagród jurorzy podkreślili wysoki poziom w
poszczególnych grupach i świetną interpretację wierszy. Złożyli
wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom i organizatorom
serdeczne gratulacje i podziękowania.
Iwona Socha

:: Spotkanie z pisarzem ::
Dnia 18.11.2004r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlińsku odbyło się spotkanie autorskie z Michałem Jagiełło, pisarzem i publicystą, alpinistą, laureatem tegorocznej nagrody im. Jana Karskiego,
jednocześnie dyrektorem Biblioteki
Narodowej w Warszawie.
Autor powieści o tematyce psychologiczno – obyczajowej oraz
górskiej.
Spod jego pióra ukazały się
następujące tytuły: „Hotel
klasy lux”, „Bez oddechu”,
„Studnia”, „Obsesja i inne
góry”, „Trójkątna turnia”,
„Za granią grań”, „Jawnie
i skrycie”, „Wołanie w górach”, „Gałązka kosodrzewiny”.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.
/G.W./

:: W nowej szacie ::
Po 30 latach budynek, w którym mieści się świetlica i OSP
w Ludwikowie doczekał się kapitalnego remontu. 28 października b.r. dokonano oﬁcjalnego odbioru wykonanych prac.
Zakres ich był znaczny. Wymieniono pokrycie dachowe
wraz z obróbkami blacharskimi, wykonano kolorową elewację.
Nowy wystrój otrzymało również wnętrze budynku, w którym
wygospodarowano pomieszczenia na pokój socjalny dla strażaków oraz toalety. Koszt wykonanych prac to 50 000 PLN. Otwory
okienne wymienione były już w 2001 r.

Przy okazji otwarcia zaprezentował się miejscowy śpiewaczy zespół „Jutrzenki”, który swą działalność rozpoczął w czerwcu b.r.. Czyste i kolorowe pomieszczenia oraz ciepło panujące
w salach zachęcają do liczniejszego przybywania do świetlicy,
szczególnie w obecnej porze roku.
Alicja Kwatek
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:: Rada Gminy - kadencja 2002 - 2006 ::
W dniu 27 października 2002 r. w wyborach powszechnych
mieszkańcy gminy Jedlińsk wybrali 15 radnych na kadencję
2002-2006 .
Liczbę wybieranych radnych określa art. 17 pkt 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j Dz. U. Nr 142 z
2001 r. poz. 1591 ze zmianami).
Okręgi wyborcze w gminie Jedlińsk utworzone dla wyboru Rady Gminy Jedlińsk określa uchwała Rady Gminy
Nr XXXVIII/15/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r.
Radni wybierani byli w 13 okręgach wyborczych .
W 11 okręgach wybierano do Rady 1 osobę, w pozostałych
dwóch okręgach wybierano 2 osoby.
W poprzedniej kadencji 1998-2002 skład Rady liczył 22 osoby.

fot. 1
Po raz pierwszy w wyborach powszechnych wybierany był
Wójt. Rozstrzygnięcie wyboru Wójta nastąpiło w II turze wyborów w dniu 10 listopada 2002 r . Pełnienie tej funkcji w kadencji
2002-2006 mieszkańcy powierzyli Panu Wojciechowi Walczakowi .
Skład osobowy Rady Gminy Jedlińsk (2002-2006)
Przewodniczący Rady Gminy
1. Maria Powroźnik
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
2. Sławomir Deleska
3. Henryk Krzak
Stałe Komisje Rady :
1. Komisja Budżetu i Finansów –Przewodniczący: Jan Gniadek
Członkowie: Waldemar Dabiński, Henryk Krzak, Piotr Potrzebowski, Waldemar Sulisz .
2.Komisja Rewizyjna –Przewodniczący : Waldemar Dabiński
Członkowie: Zbigniew Dobosz, Jan Gniadek, Czesław Malinowski, Janusz Oﬁara, Zygmunt Religa.
3. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
Przewodniczący: Waldemar Sulisz
Członkowie: Jerzy Chęć, Sławomir Deleska, Zbigniew Dobosz,
Czesław Malinowski, Ewa Oﬁara, Piotr Potrzebowski, Stanisław
Sałkiewicz.
A. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalno-Bytowych
Przewodniczący: Henryk Krzak
Członkowie: Sławomir Deleska, Wiesław Jastrzembski, Ewa

8

Oﬁara, Zygmunt Religa, Waldemar Sulisz.
5. Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Przewodniczący: Piotr Potrzebowski
Członkowie: Jerzy Chęć, Wiesław Jastrzembski, Henryk Krzak,
Janusz Oﬁara, Stanisław Sałkiewicz.
Rada powołała także Komisję Statutową, która pracuje według potrzeb w zakresie przygotowania zmian aktów prawa miejscowego w związku ze zmianą ustaw .
Przewodniczący: Jan Gniadek
Członkowie: Henryk Krzak, Janusz Oﬁara, Zygmunt Religa.
Rada Gminy powołała Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej .
Przewodnicząca: Lucyna Piwowar–przedstawiciel samorządu terytorialnego .
Członkowie: Waldemar Sulisz, Ewa Oﬁara, Maria Powroźnik, Janusz Oﬁara oraz Maciej Kokoszczyk–przedstawiciel Wojewody
Rada Gminy pracuje na podstawie uchwalonego: Statutu Gminy
i Regulaminu Rady oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Gminy Jedlińsk (2002-2006) zwołana była na dzień 16 listopada 2002 r.
Wójt elekt -Wojciech Walczak i nowo wybrani radni przed przystąpieniem do wykonywania powierzonej przez wyborców funkcji złożyli ślubowanie.
Do końca roku kalendarzowego 2002 radni obradowali na
czterech sesjach . Podjęto 20 uchwał w sprawach dotyczących
wyboru prezydium Rady Gminy, powołania stałych Komisji
Rady, wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady, ustanowienia nowych aktów prawa miejscowego, wprowadzenia zmian
w budżecie gminy oraz uchwalenia podatków na nowy rok budżetowy.
W 2003 roku odbyło się 11 sesji Rady. Podjęto 63 uchwały.
Do 25 października br . Rada obradowała na 6 posiedzeniach
i podjęła 29 uchwał. O terminie obrad sesji powiadamiani są
mieszkańcy gminy . Zaproszenia imiennie otrzymują sołtysi ze
wszystkich sołectw .

fot. 2
Na sesje zapraszani są także radni powiatu i sejmiku województwa mazowieckiego, którzy reprezentują naszą gminę
w Powiecie i Urzędzie Marszałkowskim.
W celu wyjaśnienia zgłaszanych przez mieszkańców Gminy

spraw, wynikłych w związku ze zmianą sytuacji społeczno –gospodarczej i umocowań prawnych, w nowej kadencji Rady na
sesję zaproszeni zostali:
- Powiatowy Lekarz Weterynarii - Pan Aleksander Socha (dwukrotnie)
- Kierownik Posterunku Policji w Jedlińsku –Pan Dariusz Szydło
(dwukrotnie)
- Dyrektor Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
- dr. Maria Jasonek
- Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
odział we Wsoli - Pan Józef Stefański
- Pani Ewa Stanke z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Radom.
Stałe Komisje Rady pracują na podstawie ustalonego na początku roku kalendarzowego planu pracy. Jedynie plan pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzany jest każdorazowo uchwałą Rady
Gminy –wymóg ustawowy.

Publicznej na stronie internetowej gminy Jedlińsk.

fot. 4

fot. 3
Komisje Rady Gminy wypracowują wnioski w sprawie opinii budżetu gminy przedłożonego przez Wójta. Mogą przedstawiać również swoje propozycje zmian ze wskazaniem źródła ﬁnansowania. Opiniują wykonanie budżetu za półrocze i cały rok
budżetowy.
Rada uchwala budżet gminy przedłożony przez Wójta na
nowy rok budżetowy i udziela Wójtowi absolutorium po przedłożeniu sprawozdania z jego wykonania .
Budżet i sprawozdanie z jego wykonania opiniuje każdorazowo
w formie uchwały Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Oddział w Radomiu.
Komisja Rewizyjna Rady przygotowuje uchwałę w sprawie
wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium
(tzw. skwitowania). Uchwała ta podlega także opinii Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Każda Komisja oprócz powyższego
zajmuje się tematycznie zagadnieniami związanymi z zakresem
działań określonych w swojej nazwie.
Komisje Rady Gminy obradują przynajmniej raz w miesiącu.
Przewodniczący każdej Komisji przedstawia na sesji sprawozdanie z prac Komisji między sesjami.
Z prac Rady:
Ostatnia sesja (przed oddaniem materiałów do druku) odbyła się
25 października br.
Podjęte zostały uchwały w sprawie :
- utworzenia i nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej
- sprzedaży nieruchomości (dotyczy skomunalizowanej działki
na rzecz gminy Jedlińsk przy ul. Ogrodowej – dawne magazyny
Gminnej Spółdzielni „SCH”w Jedlińsku)
- dwie uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy na 2004 r.
Treść podjętych uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji

Dnia 17 listopada br. odbyły się posiedzenia: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego .
W pracach Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oprócz
członków Komisji udział wzięli zaproszeni goście : Przewodniczący Rady Powiatu Pan Edward Krok, radni Powiatu : Pani
Małgorzata Romanowska i Pan Dariusz Cielniak, Przewodnicząca Rady Gminy Maria Powroźnik, Wójt Wojciech Walczak
oraz Skarbnik Gminy Irena Kocińska.
Omawiano zakres planów inwestycyjnych powiatu Radomskiego
na terenie gminy Jedlińsk w 2005 roku.
Wójt Wojciech Walczak przedstawił zaplanowane w budżecie
gminy inwestycje i modernizacje na 2005 r.

fot. 5
Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego wyjechała w teren na kontrolę stanu sanitarnego Gminy. Radni również omawiali przedłożony przez Wójta nowy budżet .
Wójt przedstawia radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej nowy projekt budżetu do 15 listopada br. Po ewentualnych
zmianach Rada uchwala budżet gminy do końca roku budżetowego. Jeżli budżet nie jest uchwalony w tym terminie może być
uchwalony do 31.03 kolejnego roku budżetowego ale po wyczerpującym przedstawieniu uzasadnienia.
Fot: 1, 2, 3, 4, 5: Z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk w dniu
25.10.2004 r.
Ewa Koper

9

:: Rajdy Integracyjne klas I ::

Młodzież wróciła bardzo zadowolona, co potwierdziła w wypełnionej na drugi dzień ankiecie.

Tradycją Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku stały się organizowane od 6 lat Rajdy Integracyjne uczniów klas pierwszych.
Są one doskonalą okazją do integracji społeczności uczniowskiej
klas pierwszych. Uczniowie pochodzący z różnych miejscowości i środowisk poznają się poprzez zabawę i konkursy. Uczą się
także jak zdrowo i bezpiecznie spędzać wolny czas a poprzez prezentowane scenki poznają zagrożenia związane z zażywaniem
alkoholu, papierosów i narkotyków. Rajd jest również okazją do
uroczystego przyjęcia „pierwszaków” do grona społeczności naszego gimnazjum.Kontynuowanie tej tradycji jest możliwe dzięki
pomocy działającej przy Urzędzie Gminy Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która wspiera inicjatywę
rajdu od początku istnienia gimnazjum.
fot. Zbiórka młodzieży przed wyjazdem

:: Ślubowanie gimnazjalistów ::

fot. Pani Dyrektor rozpaliła ognisko…

W dniu 7 października 2004 r. w Publicznym Gimnazjum
w Wierzchowinach odbyły się „egzaminy” na Gimnazjalistę.
Sprawdzian miał charakter zabawy. Nie obyło się bez picia soku
z cytryny z zachowaniem kamiennej twarzy, slalomu z jajkiem
na łyżce trzymanej w zębach, czy próby siły płuc, polegającej na
dmuchnięciu w talerz z mąką przez osobę z zawiązanymi oczami. Prawie we wszystkich konkurencjach pierwszoklasiści wypadli doskonale, dlatego już następnego dnia tj. 8 października
uroczyście, w galowych strojach, z powagą wypowiedzieli słowa
ślubowania i zostali przyjęci w poczet gimnazjalistów.
Grażyna Cichowlas

fot. „Zbiórka” po zakupach na rynku w Kazimierzu
22 września br. uczniowie klasy pierwszej i klas drugich Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach przeżyli dzień pełen
wrażeń, biorąc udział w wycieczce w Góry Świętokrzyskie, której
koszt wynajęcia autokaru sﬁnansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem wycieczki była
przede wszystkim integracja młodzieży, ale również rozwijanie
wrażliwości na piękno przyrody, poznawanie zabytków historii i
kultury, zachęcanie do turystyki oraz proﬁlaktyka uzależnień.
Wszystkie te założenia zostały w pełni zrealizowane.
Ciekawy moment wycieczki stanowiła prezentacja piosenek
i wierszy na temat szkodliwości nałogów. Uczniowie przygotowali je w grupach jeszcze przed wyjazdem. Piosenki śpiewane na
melodie znanych utworów zebrały wiele braw i wywołały dużo
radości.
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:: Uroczysta intronizacja warszawskiego

Króla Kurkowego

W ramach programu „Polskie Dziedzictwo Narodowe
w Unii Europejskiej” Publiczne Gimnazjum im. Biskupa Piotra
Gołębiowskiego w Jedlińsku zostało zaproszone na uroczystą Intronizację Warszawskiego Króla Kurkowego.
W tej uroczystości, która odbyła się 16 maja 2004 roku
w Warszawie pod honorowym patronatem Ryszarda Kaczorowskiego byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Obczyźnie oraz Jego Eminencji Ks. Kardynała Józefa Glempa – Prymasa
Polski, Lecha Wałęsy – byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wzięli udział gimnazjaliści pod opieką pani dyrektor Bar-

bary Walczak i nauczycielek Marii Muchy i Justyny Miazgi oraz
przedstawicieli rodziców pań Urszuli Gołębiowskiej i Jolanty
Pańczak.

stowarzyszenia. W 1951 roku Bractwa Kurkowe zostały zlikwidowane mocą dekretów wydanych przez ówczesne władze. Nadeszła w końcu dekada lat osiemdziesiątych,
w której toczyła się walka „aby Polska była Polską”. W takich okolicznościach zaczęły odradzać się Bractwa Kurkowe, które rozwijają się i działają prężnie na terenie całej Polski.
Mamy nadzieję, że i w kolejnym roku szkolnym nasze
gimnazjum będzie wyróżnione poprzez uczestnictwo w tak pięknej uroczystości.
Justyna Miazga
Maria Mucha

:: Sprzątanie świata ::
fot. Młodzież gimnazjalna z Bracmi Kurkowymi
Uczniowie naszego gimnazjum godnie prezentowali się w
strojach galowych czym wzbudzili duże zainteresowanie mieszkańców Warszawy.
Intronizacja rozpoczęła się Mszą Świętą o błogosławieństwo
Boże dla Króla Elekta i Marszałków oraz Wszystkich Braci Kurkowych w Kościele Świętej Anny. Po mszy nastąpiło przejście
Traktem Królewskim do Grobu Nieznanego Żołnierza. Nasi

W dniach 17,18,19 września 2004r odbyła się w naszym kraju
coroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska 2004r”. Była to już
11 edycja akcji zapoczątkowanej przez Fundację Nasza Ziemia
w 1994r.
Kampania „Sprzątanie świata” jest programem społecznej
edukacji ekologicznej mającym na celu zmianę świadomości
społeczeństwa na bardziej przyjazną dla środowiska.
W naszej gminie uczestniczyła w niej młodzież wszystkich
szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z nauczycielami i pracownikami administracyjnymi. Do sprzątania włączyli się także pracownicy Urzędu Gminy. Stroną organizacyjną – worki na

fot. Młodzież gimnazjum na Placu Deﬁlad
uczniowie wraz z przybyłymi z różnych stron Bractwami Kurkowymi złożyli wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz
wpisali się do Księgi Pamiątkowej. Kolejnym punktem programu była mazowiecka uroczystość uczczenia święta Konstytucji 3
Maja wraz z Aktem Intronizacji Króla Kurkowego i Marszałków
oraz promocją kandydatów na Braci Kurkowych. Na koniec odśpiewano dziękczynne „Te Deum”.
Wycieczka była dla uczniów nie tylko dużym przeżyciem, ale i lekcją, która przybliżyła tradycje Bractw Kurkowych.
Kurkowe Bractwo jest stowarzyszeniem, którego korzenie sięgają
XIII wieku. Nazwa pochodzi od zawodów w strzelaniu do kura
blaszanego lub drewnianego. Do Bractwa może należeć każdy,
kto ukończył 21 lat i dla kogo hasło: „BÓG – HONOR – OJCZYZNA” nie jest tylko pustym sloganem. Ma potrzebę pracy społecznej, interesuje się sportem strzeleckim oraz kultywowaniem
tradycji naszych dziadów i ojców. Bractwo posiada swoje godło,
sztandar i hymn. Zawołaniem Bractw Kurkowych jest „ĆWICZ
OKO I DŁONIE W OJCZYZNY OBRONIE”. Hasło to nabrało
aktualności w czasie II wojny światowej, w której wielu Braci zginęło w obozach i więzieniach tak hitlerowskich jak i sowieckich.
Po wojnie rozpoczęła się żmudna praca nad bytem i rozwojem

fot. Uczniowie PG w Jedlińsku w akcji
odpady i rękawice ochronne zapewnił Urząd Gminy; transport
zebranych odpadów na wysypisko w Urbanowie zorganizował
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku. Sprzątano głównie
tereny przyszkolne, przystanki autobusowe, tereny przy cmentarzach, rowy przydrożne a także obszary leśne, przyrzeczne.
Zebrano ogółem ok. 80 m3 odpadów. Niestety ilości zbieranych rokrocznie odpadów nie ulegają zmniejszeniu. Aby zmienić tę sytuację należy podjąć konsekwentne działania nie tylko w
formie akcyjnej ale także poprzez codzienną „pracę od podstaw”
w myśl hasła tegorocznej akcji – „Ekologicznie poproszę”. Należy
mieć nadzieje, iż zaangażowanie społeczności lokalnej w działania przyjazne środowisku będzie stanowić istotną pomoc dla
władz lokalnych w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska naszej gminy.
/PO/
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:: Inwestycje ::
Jednym z kluczowych zadań Gminy jest rozwój infrastruktury drogowej. Realizację zadań inwestycyjnych na drogach

fot. Otwarcie drogi w Bierwach
gminnych w roku bieżącym zakończono w miesiącu październiku. Ogółem oddano do użytkowania sześć odcinków dróg o

fot. Otwarcie drogi wePiasecznie
łącznej długości 3960 mb. Wartość robót wyniosła 675 tys. zł.
Nawierzchnię asfaltową wraz ze wzmocnieniem podbudowy
otrzymały drogi Piastów – Stara Wieś, Nowa Wola – przez wieś,
Janki – Moczydło, Wsola – stawy, Bierwce – Obózek oraz Piaseczno – Górka.

fot. Otwarcie drogi we Wsoli
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:: Most w Piasecznie ::
Przywrócony został przejazd z Piaseczna do Marcelowa
przez rzekę Młynówkę po nowo wybudowanym moście o konstrukcji żelbetowo – stalowej i nawierzchni asfaltowej. Wartość
robót wyniosła przeszło 270 tys. zł.

Ostatnim zadaniem w roku bieżącym była zrealizowana
wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych przebudowa drogi Jedlińsk – Urbanów na odcinku 450 mb. Roboty zakończono na początku listopada.
Inwestycje przebiegały sprawnie i zostały zakończone zgodnie z
zakładanym harmonogramem robót.
Tomasz Szczepaniak
W bieżącym roku przystąpiono do realizacji ostatniej fazy
Programu Wodociągowania Gminy. Budowa wodociągu Wielogóra zadanie I pozwala na doprowadzenie wody do wszystkich mieszkańców tej miejscowości, a następnie do wsi Klwaty
– ostatniej miejscowości bez wodociągu w gminie.
W listopadzie br zakończono natomiast budowę wodociągu
dla miejscowości Wierzchowiny – Huta. Powstał wodociąg długości 2862mb doprowadzający wodę do 29 odbiorców.
Wodociąg Wielogóra – zadanie I długości 6386mb pozwoli
na zapewnienie 110 gospodarstwom domowym dostawy wody
spełniającej wszelkie wymogi sanitarno – epidemiologiczne,
zabezpieczy miejscowość pod względem p.pożarowym poprzez
projektowane hydranty. Łączna długość tych 110 przyłączy wynosi 3408mb.
Zaprojektowany wodociąg Wielogóra – zadanie II przewidziany do realizacji w 2005r. posiadać będzie długość 14169mb
i dostarczy wodę przyłączami łącznej długości 4520mb dla 150
odbiorców.
W realizacji tego zadania nie sposób pominąć problemu
który wystąpił w czasie przygotowywania inwestycji. Mianowicie
wielu właścicieli posesji nie wyraża zgody na przeprowadzenie
sieci przez ich działki. Paradoksem staje się sytuacja kiedy właściciel nieruchomości nie pozwalający na wykonanie wodociągu
żąda wykonania przyłącza do budynku. Skutkuje to koniecznością przeprowadzania karkołomnych korekt w wykonanym projekcie i sytuowania sieci wbrew logice w przydrożnych rowach
lub drogach.
Adam Zieliński

Informacja
Wszelkie uwagi i interwencje dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Jedlińsk
należy kierować do:
Droga krajowa nr 7:
Rejon Dróg Krajowych w Radomiu Wsola 115A
tel. 32 13 874, 32 13 875;
Drogi powiatowe:
Obwód drogowy w Siczkach tel. 32 21 605;
Drogi gminne:
Urząd Gminy w Jedlińsku tel. 32 13 087.

:: Polagra 2004 ::
Jak co roku wyjazd na wystawę rolniczą Polagra – farm do
Poznania cieszył się dużym zainteresowaniem rolników z terenu
naszej gminy. W tym roku 50 % grupy stanowili ludzie młodzi. Program wycieczki był na tyle bogaty, że każdy z uczestników mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Poza tradycyjnymi
wystawami zwierząt hodowlanych, maszyn i urządzeń, wystawą
ogrodniczą i ﬂorystyczną, chętni mogli wziąć udział w semina-

Młodzież szkolna pomaga...
Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach zbierali karmę (kaszę, makaron, granulaty) oraz słomę i siano naściółkę dla zwierząt z radomskiego schroniska. W ten sposób
zakończyli akcję „ Miesiąc dobroci dla zwierząt”.
W dniu 18 listopada 2004r. wraz z Dyrektorem Zespołu SzkółPublicznych w Wierzchowinach, Michałem Romanowskim i
nauczycielką Małgorzatą Brudnicką przekazali dary ok. 500 kg
(samej żywności ponad 70 kg) na ręce kierownika schroniska
Pana Zygmunta Kolosa.
Małgorzata Brudnicka

Ogłoszenia
Został wprowadzony obowiązek wymiany dowodów
osobistych wydanych przed dniem
1 stycznia 2001r. w następujących terminach:
1. 31 grudnia 2003 r. minął termin dowodów wydanych
w latach 1962 – 1972 r.
2. Od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
dowodów wydanych w latach 1973 – 1980 r.
3. Od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
dowodów wydanych w latach 1981 - 1991 r.
4. Od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
dowodów wydanych w latach 1992 - 1995 r.
5. Od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
dowodów wydanych w latach 1996 - 2000 r.
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

Przypominamy, że istnieje obowiązek wymiany praw
jazdy: Prawa jazdy wydane od dnia 1.01.1984r. do dnia
30 kwietnia 1993r. podlegają wymianie do dnia 31 grudnia 2004r.
Od dnia 01 maja 1993r. do dnia 30 czerwca 1999r.
podlegają wy mianie do dnia 30 czerwca 2006r.
Bliższych informacji o wymianie praw jazdy można
uzyskać w Starostwie Powiatowym w Radomiu ul. Domagalskiego 7.

riach dotyczących hodowli i produkcji trzody chlewnej, hodowli i produkcji bydła mlecznego, ekologicznej produkcji zwierząt,
bioenergii w rolnictwie i nowych technologii w pszczelarstwie.
Wykłady prowadzili znani Polscy profesorowie.
Największym zainteresowaniem naszych rolników cieszyły się
pokazy maszyn rolniczych pracujących na polu należącym do
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie. Mogliśmy tam obejrzeć m.in. zbiór kukurydzy na ziarno, zbiór kukurydzy sieczkarnią samojezdną na
kiszonkę, siew, orkę, suszenie oraz zabiegi pielęgnacyjne. Podczas pokazów można było skorzystać z konsultacji fachowców.
Zaprezentowano tam również ciągniki rolnicze różnych mocy i
przeznaczenia wiodących światowych producentów.
Jak produkować i żyć ekologicznie można się było dowiedzieć na
stoisku RCDRRiOW w Przysieku, gdzie prezentowali się producenci stowarzyszenia rolników ekologicznych, przetwórcy, jednostki certyﬁkujące i doradcy udzielający porad i dający wskazówki, jak przestawić produkcję w gospodarstwie na produkcję
spełniającą normy produkcji ekologicznej.
Kolory i zapachy kusiły miłośników ogrodnictwa i sadowników.
Dech zapierały przepiękne kompozycje kwiatowe. Wystawie towarzyszył kiermasz handlowy.
Odwiedziliśmy również rozśpiewany pawilon regionów w którym oprócz występów zespołów ludowych swoje wyroby prezentowali producenci wędlin, serów, chleba, napojów i nalewek
zrzeszeni w Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego
oraz laureaci konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo”.
Wyjazd na wystawę rolniczą to także wspaniała impreza integracyjna. Pomimo zróżnicowania wiekowego (od 10 lat do 74
lat) grupa złożona z mieszkańców 16 miejscowości naszej gminy
stanowiła zgrany zespół.
Zapraszamy Państwa do Poznania za rok.
/IW/
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:: Sport ::
Bilans sportowego roku
Kończący się rok kalendarzowy tradycyjnie jest okresem
przeprowadzania rozmaitych podsumowań, dokonywania bilansu zysków i strat, ogłaszania konkursów i plebiscytów. Także i my
spróbujemy przypomnieć osiągnięcia sportowców naszej gminy,
zarówno tych dorosłych jak i najmłodszych, którzy sportu się dopiero uczą i po prostu się nim bawią. Rozpoczynamy od najpopularniejszej w środowisku dyscypliny – piłki nożnej.
W ubiegłym sezonie drużyna Miraxu Bierwce do końca
rozgrywek skutecznie broniła się przed spadkiem z piątej ligi.
Rundę jesienną obecnego sezonu bierwieccy piłkarze zagrali na...
5! Ale to nie jest ocena zespołu lecz bilans poszczególnych występów. Pięć zwycięstw, pięć remisów i pięć porażek – w sumie 20
pkt. i dziewiąte miejsce w ligowej tabeli. Mirax większość punktów zdobywał występując w roli gospodarza. Cztery wygrane i
trzy remisy na własnym boisku. Jedno zwycięstwo i dwa remisy
na wyjazdach. Wszystkie porażki na boiskach rywali. Co ważne,
drużyna grała dość skutecznie i ofensywnie, osiągając dodatni
stosunek bramek +3 (29-26). Strzelcem 10 bramek był Daniel
Ciupiński, a niewiele ustępował mu Grzegorz Kiliański, który
siedmiokrotnie traﬁał do siatki rywali. Oceniając rundę, w wywiadzie dla „Echa Dnia”, trener Miraxu Jerzy Wójcik powiedział,
że zakładał zdobycie sześciu punktów więcej, a bolączką zespołu
był brak konsekwentnej gry w końcówkach meczu. Ograniczona była także możliwość manewrowania składem ze względu na
dość szczupłą kadrę piłkarzy. Natomiast o ewentualnych wzmocnieniach zespołu w rundzie wiosennej ostatecznie zadecyduje
prezes klubu Mirosław Hernik. Reasumując, osiągnięta zdobycz
punktowa pozwala na spokojne przygotowywanie się piłkarzy do
rundy rewanżowej, chociaż nie znaczy to, że Mirax może czuć
się niezagrożony spadkiem. O ilości spadających zespołów zadecydują bowiem także wyniki innych drużyn z regionu grających
w rozgrywkach wyższego szczebla. My jednak mamy nadzieję, że
zespół powalczy o górną połówkę tabeli.

Berta Jedlińsk w akcji

Grający w lidze okręgowej piłkarze Berty Jedlińsk zakończyli pierwszą rundę na jedenastym
miejscu. Drużyna wywalczyła 19 pkt, odnosząc pięć zwycięstw,
cztery remisy i sześć porażek. Niekorzystny bilans bramkowy
– 4 (26-30). Zespół okazał się drużyną własnego boiska. U siebie,
ekipa trenowana przez Radosława Oﬁarę zdobyła 17 pkt. – pięć
zwycięstw, dwa remisy, jedna przegrana. Na wyjazdach było fatalnie – zaledwie dwa punkty zdobyte w dwóch remisowych meczach i pięć porażek. Początek rundy był bardziej optymistyczny.
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W pięciu spotkaniach Berta nie przegrała żadnego meczu. Ale
później było już gorzej. Nieskuteczna gra na wyjazdach, sporo
straconych bramek i w efekcie lokata nie zadowalająca ani trenera, ani kibiców. Mimo to, nie sposób nie dostrzec umiejętności
strzeleckich Grzegorza Zawadzkiego, który ze zdobytych przez
Bertę goli połowę zapisał na własnym koncie. Mocnym punktem okazał się też bramkarz Piotr Górski, który wielokrotnie
zachwycał kibiców wspaniałymi paradami. Szczegółową analizę
dokonań zespołu i poszczególnych piłkarzy pozostawiamy trenerowi i zarządowi klubu. Ale najważniejsze, by drużyna spokojnie przygotowywała się do wiosennej rundy, bowiem raczej
nie grozi jej spadek. Berta dysponuje zawodnikami o niezłych
umiejętnościach piłkarskich i sporym doświadczeniu. Uzupełniają skład ambitni, młodzi chłopcy, sporo już potraﬁący. Przy
pełnym zaangażowaniu wszystkich piłkarzy, skuteczniejszej grze
na wyjazdach, ciut dłuższej ławce rezerwowych i rozważnym postępowaniu działaczy zespół powinien przesunąć się o trzy, cztery pozycje wyżej w ligowej tabeli.
Także ze zmiennym szczęściem występują w klasie B futboliści Strażaka Wielogóra. Młoda drużyna nabiera dopiero doświadczenia w rozgrywkach prowadzonych przez Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Strażak plasuje się w środkowej części
tabeli,a przed zarządem klubu kłopoty organizacyjne związane z
niemożnością rozgrywania spotkań mistrzowskich na własnym
boisku. Należy wierzyć, że zaradni działacze poradzą sobie z tym
problemem, a drużyna będzie osiągać jeszcze lepsze wyniki.
W rozgrywkach czwartej ligi tenisa stołowego w grupie B
bardzo dobrze spisuje się drużyna ULKS Wsola. Ubiegły sezon
zakończyła na wysokim, trzecim miejscu. Aktualnie, w rozgrywkach 2004/2005, po sześciu kolejkach zajmuje ona drugie miejsce
mając 10 pkt. i dodatni stosunek poszczególnych gier 56-33. Lideruje ekipa Meranu Otwock, która ma także 10 pkt., ale w bezpośrednim pojedynku ze Wsolą, na inaugurację sezonu, zwyciężyła na wyjeździe 10:6. W pozostałych spotkaniach pingpongiści
ze Wsoli zwyciężyli w wyjazdowych meczach z Iskrą Kotuń 10:3,
UKS Komorów 10:7, Salosem Sokołów Podlaski 10:1 oraz we
własnej sali z Turem II Jaktorów 10:7 i Spójnią II Warszawa 10:5.
O tym, kto będzie liderem na półmetku rozgrywek, prawdopodobnie zadecyduje mecz Wsoli z Trójką Radom, zaplanowany
na 12 grudnia. Radomianie zajmują trzecie miejsce w tabeli z 8
punktami, ale rozegrali o jeden mecz mniej. Jako jedyna drużyna
pokonała lidera rozgrywek 10:7. Emocji z pewnością nie zabraknie, ale wierzymy, że nasza doświadczona drużyna odniesie w tej
konfrontacji zwycięstwo. Kibicom tenisa stołowego przypominamy, że wszystkie mecze „u siebie” tenisiści ze Wsoli rozgrywają w sali gimnastycznej miejscowej szkoły.
Osiągnięcia sportowe młodzieży w bieżącym roku były imponujące. O wynikach dzieci i młodzieży naszej gminy osiągniętych w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej pisaliśmy
w pierwszym numerze. Dlatego też ograniczymy się do przedstawienia wyników osiągniętych w zawodach objętych programem współzawodnictwa sportowego młodzieży prowadzonego
przez Polską Konfederację Sportu w relacji klubowej.
Prawdziwą rewelacją okazali się strzelcy ULKS Jedlińsk. Mateusz Skoczek, mimo że był jeszcze młodzikiem, w znakomitym
stylu zwyciężył w zawodach makroregionalnych wśród juniorów młodszych w konkurencji kpn.40. (karabin pneumatyczny).
Miesiąc później, w ﬁnałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych) w Zielonej Górze
wystrzelał brązowy medal oraz otrzymał nominację do kadry
narodowej. To pierwszy w historii Jedlińska medal w tej katego-

rii wiekowej! Mateusz nie jest jedyną nadzieją sekcji strzeleckiej
prowadzonej przez Mariusza Kilara.
W mistrzostwach makroregionu
w kategorii
m ł o d z i ków
złoty
medal zdobył
Michał Kurpik, a srebrny
Ernest Szymczyk.
W Międzynarodowych
Mistrzostwach
Podlasia w Białymstoku całe podium dla
Jedlińska (Skoczek,
Kurpik, Szymczyk),
a w Mistrzostwach
Polski Ligi Obrony
Kraju w Tarnowie złoto
dla
M.Kurpika, srebro dla
Mateusz Skoczek
M.Skoczka.
Jak zapowiada szkoleniowiec, jest szansa, że do osiągnięć
chłopców dołączą dziewczęta, bowiem i wśród nich nie brakuje
talentów. Wszyscy wymienieni oraz Michał Fijałkiewicz zostali
powołani do kadry Mazowsza.
Lekkoatleci ULKS J edlińsk także mogą mówić o udanym
sezonie. W ﬁnałach Mistrzostw Polski Młodzików w Świeciu
k/Grudziądza wystąpiły Joanna Pluta ( 100m, skok w dal), Anna
Cielniak (100 m), Marlena Maj (skok wzwyż) i Lucyna Klocek
(rzut oszczepem). Zajęły one miejsca w drugich dziesiątkach
poszczególnych konkurencji. Szansę zajęcia wysokiego miejsca
miała sztafeta 4x100m (skład jw.). Niestety, minimalne przekroczenie strefy zmian, dyskwaliﬁkacja i koniec marzeń o ...? Wynik
dający prawo startu w tej imprezie uzyskała także Irmina Hernik w rzucie dyskiem, ale nie zmieściła się ona w tzw. limicie
osobostartów Mazowsza. W ﬁnałach Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w biegach przełajowych, których gospodarzem był
Płock, wystąpili Anna Rdzanek i Łukasz Baran. Oboje biegali na
dystansie 3000m, zajmując odpowiednio miejsca 32 i 101. W
mistrzostwach makroregionu młodzików w Warszawie dziewczęta z Jedlińska wywalczyły miejsca na podium aż czterokrotnie. Na najwyższym stopniu stanęła sztafeta 4x100m – Maj, Pluta, Cielniak, Klocek, pozostawiając w pokonanym polu m.in.
ekipy Polonii i Orła Warszawa , AZS Olsztyn, Pogoni Siedlce,
a więc kluby trenujące na nawierzchniach tartanowych na co
dzień. Trzykrotną medalistką została J.Pluta, która do złotego
medalu w sztafecie dorzuciła srebro w biegu na 100 m i brąz w
skoku w dal. Czwarty medal za trzecie miejsce w biegu na 100m
zdobyła A.Cielniak. W klasyﬁkacji klubowej ULKS uplasował się
na siódmym miejscu w makroregionie ( jako pierwszy z byłego
woj. radomskiego i piąty z Mazowsza, trzeci wśród Uczniowskich Klubów Sportowych). Mistrzostwa Mazowsza młodzików
w la zakończyły się rekordowym dorobkiem jedenastu medali.
Na stadionie w Siedlcach pierwsze miejsce zajęła Marlena Maj
w skoku wzwyż (160 cm). Na drugich miejscach sklasyﬁkowano
sztafetę 4x 100m, J.Plutę w biegu na 100 m przez płotki i skoku w
dal, L.Klocek i Mateusza Kota w rzucie oszczepem, Irminę Hernik w rzucie dyskiem, Justynę Maj w biegu na 1000m. Medale
brązowe zdobyły A. Cielniak w skoku w dal, Agata Romanowska
w biegu na 300 m przez płotki oraz Sylwia Broda w biegu na
1000m. W mistrzostwach Mazowsza juniorów młodszych po
złoto sięgnęła Anna Rdzanek w biegu na 3000m., drugie miejsce wybiegała Marlena Jakubiak na dystansie o połowę krótszym.
W biegach przełajowych na dystansie 2000 m. trzecie miejsce
wśród młodzików na Mazowszu zajął Karol Kalbarczyk. W Halowych Mistrzostwach Mazowsza młodzików i dzieci w la repre-

zentantki Jedlińska wywalczyły kolejne siedem medali. Jedyny
złoty padł łupem Anity Świniarskiej w biegu na 300m. Drugie
miejsca zajęły J.Pluta w skoku w dal i biegu na 60m. oraz M. Maj
w skoku wzwyż. Na trzecich miejscach uplasowały się I.Hernik w
pchnięciu kulą, A.Maj w biegu na 1000m i L.Klocek w biegu na
200m. Wymieniliśmy tylko medalistów województwa, ale wielu
innych zawodników zajmowało także czołowe miejsca. Łącznie,
w punktacji Polskiej Konfederacji Sportu ULKS Jedlińsk zdobył
33 punkty (strzelectwo i LA).
Szesnastu reprezentantów Jedlińska (5 juniorów młodszych,
11 młodzików) było powołanych do kadry Mazowsza w lekkiej
atletyce.
Nie zanotowała szczególnie znaczących osiągnięć „pingpongowa młodzież”. Warte odnotowania jest siódme miejsce Żanety
Halczyn ze Wsoli w II Wojewódzkim Turnieju Klasyﬁkacyjnym
młodzików i czwarte miejsce w eliminacjach wojewódzkich Pucharu Polskiego Związku Tenisa Stołowego wśród UKS-ów zdobyte w kategrii żaków przez zespół z Jedlińska. W przypadku
dobrego występu Ż. Halczyn w kolejnym turnieju istnieje szansa
powołania tej utalentowanej zawodniczki do kadry młodziczek
Mazowsza.
W młodzieżowych rozgrywkach piłkarskich prowadzonych
przez Radomski OZPN uczestniczą drużyny Miraxu Bierwce,
Berty Jedlińsk i Strażaka Wielogóra. Podsumowania wyników
poszczególnych zespołów dokonamy na zakończenie całego sezonu.
A zatem, czy był to dobry sportowy rok? Zdania na pewno będą podzielone. Mamy jednak świadomość, że nie zawsze
wszystko „wyszło” tak, jak chciałby trener czy zawodnik. Być
może, oczekiwania zarządów klubowych czy kapryśnych kibiców nie spełniły się w pełni. Ale ambicje tych wszystkich podmiotów nie wystarczą. Na wynik i sukces sportowy składa się
wiele czynników. I choćby dlatego, występy sportowców naszej
gminy w mijającym roku należy ocenić pozytywnie.

Delegacja z Jedlińska wraz z polskimi olimpijczykami-Warszawa-podsumowanie VI MINF. Od lewej: D.Cielniak, S.Słomka,
Z.Smalcerz, E. Ryś-Ferens, K.Kilar, S. Deleska
Na zakończenie, warto wspomnieć o jeszcze jednym miłym,
znaczącym wyróżnieniu. W trakcie podsumowania VI Mazowieckich Igrzysk Szkolnych w Warszawie, Minister Edukacji i
Sportu uhonorował Dariusza Cielniaka - Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Jedlińsku i wieloletniego nauczyciela wychowania ﬁzycznego - Złotą Odznaką „Zasłużony dla Sportu” .
Natomiast Polski Komitet Olimpijski, za popularyzację i działania na rzecz sportu młodzieżowego, wyróżnił Wojciecha Walczaka – Wójta Gminy Jedlińsk – pamiątkową statuetką.
Krystian Kilar
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:: Uwaga rolniku ::
UNIJNE FUNDUSZE NA ZALESIENIE GRUNTÓW
Informujemy Państwa, że w dniu 19.10.2004 r. zmieniły się
przepisy dotyczące możliwości zalesiania gruntów w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zgodnie z nowymi ustaleniami do dnia 31.12.2005 r. mogą być
zalesiane grunty przeznaczone na ten cel w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Nasza gmina takie studium posiada.
Płatność na zalesienie jest udzielana producentowi rolnemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
1. Jest właścicielem gruntu przeznaczonego pod zalesienie,
2. Został wpisany do ewidencji producentów / ma nadany nr
gospodarstwa przez ARiMR/
3. Zobowiąże się do zalesienia działek rolnych, na których do
dnia złożenia wniosku była prowadzona działalność rolnicza /
bez odłogów, zakrzaczeń, dróg i zabudowań/, 4. Zobowiąże się
do pielęgnacji założonej uprawy leśnej przez okres 5 lat od dnia
wykonania zalesienia zgodnie z planem zalesienia.
Plan zalesienia sporządza na wniosek producenta rolnego
nadleśniczy w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku. Zalesiane mogą być działki o powierzchni co najmniej 0.30 ha i szerokości nie mniejszej niż 20 m.
Jeżeli w posiadaniu Państwa są działki nie spełniające tych warunków to istnieje możliwość ich zalesienia pod warunkiem, że z
wnioskiem o zalesienie wystąpi grupa rolników / tj. co najmniej
trzech właścicieli działek sąsiednich/. Łączna powierzchnia
gruntów przeznaczonych wówczas pod zalesienia musi wynosić co najmniej 3 ha.
W tym roku wnioski są przyjmowane od 1 września do
końca grudnia. W latach następnych wnioski będą przyjmowane
od 1 czerwca do 15 lipca.
Ubiegający się o zalesienie gruntów składa wniosek w biurze
ARiMR po wcześniejszym wykonaniu planu zalesienia przez
nadleśnictwo, dołączając następujące dokumenty:
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o przeznaczeniu gruntów
- wypis z ewidencji gruntów i budynków wraz z kopią mapy ewidencyjnej obejmującej działki rolne przewidziane do zalesienia /
Starostwo Powiatowe/
- oświadczenie producenta rolnego o uzyskiwanych dochodach z
pracy w gospodarstwie rolnym,
- zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytułu prowadzenia działów specjalnych w roku poprzedzającym rok, w którym
złożono wniosek o przyznanie płatności, jeżeli takie dochody
producent uzyskał / Urząd Skarbowy/
- oświadczenie o pomocy uzyskanej ze środków pochodzących z
Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – jeżeli taką pomoc producent otrzymał,
- dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów innych niż
w/w jeżeli producent uzyskał takie dochody w roku poprzedzającym rok w którym złożył wniosek o przyznanie płatności.
O wysokości przysługujących dotacji informowałam Państwa w
poprzednim wydaniu naszej gazetki. Bliższe informacje uzyskacie Państwo w pok. 11 a lub pod nr telefonu 32-13-098.
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CO PRODUCENT MLEKA WIEDZIEĆ POWINIEN
Przypominamy, że od kwietnia br. w Polsce mleko mogą wprowadzać na rynek jedynie gospodarstwa posiadające limit sprzedaży tzn. kwotę mleczną. Limit sprzedaży obejmuje ilość mleka wyprodukowaną w gospodarstwie w ciągu roku kwotowego,
jaką producent może sprzedać do mleczarni, na rynku, sąsiadowi lub np. przeznaczyć do spożycia przez letników w przypadku prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego / czyli mleka,
które „opuszcza” granice gospodarstwa/. Limit ten nie obejmuje
mleka, które spożywa rodzina producenta czy też mleka, którym
skarmiane są zwierzęta gospodarskie. Pamiętajmy, że rok kwotowy to okres od 1 kwietnia do 31 marca.
Co można zrobić z kwotą mleczną ?
1. Można sprzedać lub kupić samą kwotę mleczną lub gospodarstwo wraz z kwotą. /ceny umowne/
2. Dzierżawić od kogoś lub wydzierżawić komuś / umowa może
być zawarta tylko na jeden rok kwotowy, nie dłużej niż przez trzy
kolejne lata kwotowe. Dla swej ważności musi być zarejestrowana w Oddz. Ter. Agencji Rynku Rolnego/
3. Darować nieodpłatnie.
4. Otrzymać w spadku.
W każdym w/w przypadku należy o przeprowadzonej operacji
zawiadomić oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego.
W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, dzierżawy lub darowizny 5 % kwoty mlecznej stanowiącej przedmiot umowy przechodzi do krajowej rezerwy. Ponadto producent, który sprzeda
lub daruje swoją kwotę nie będzie mógł otrzymać kwoty mlecznej z krajowej rezerwy przez następne 5 lat od dnia sprzedaży
lub darowizny.
Proszę pamiętać również o tym aby w roku kwotowym wprowadzić na rynek mleko w ilości przekraczającej 70 % przyznanego limitu, ponieważ w innym przypadku Agencja Rynku Rolnego
zmniejszy Państwu limit sprzedaży o niewykorzystaną jej część.
W przypadku dostawców bezpośrednich / Ci którzy nie odstawiają mleka do mleczarni/ bardzo ważne jest też dotrzymanie
terminu (do 15 maja złożenia informacji do Dyrektora Agencji
Rynku Rolnego o ilości wprowadzonego do obrotu mleka i jego
przetworów. Za dostawców hurtowych obowiązek ten spełnia
odbiorca mleka.
Roczną informację o ilości wprowadzonego na rynek mleka i
jego przetworów dostawcy bezpośredni przygotowują w oparciu
o miesięczny rejestr jaki mają obowiązek prowadzić. Wzory rejestru oraz rocznej informacji są dostępne w Oddziałach Agencji
oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl
W skrócie podam Państwu co taki rejestr powinien zawierać:
1. Ilość mleka wyprodukowanego ogółem w gospodarstwie.
2. Ilość mleka zużytego na własne potrzeby,
3. Ilość mleka i jego przetworów wprowadzonych na rynek
4. Wielkość przyznanej kwoty mlecznej oraz stopień jej wykorzystania. Dane zawarte w rejestrze, oraz dowody sprzedaży należy przechowywać przez okres 3 lat od dnia zakończenia roku
kwotowego, w którym był prowadzony rejestr.
Jeżeli dostawca bezpośredni nie spełnia ciążących na mim obowiązków dyrektor oddziału terenowego ARR wydaje decyzję
o cofnięciu prawa do przyznanego limitu sprzedaży.
/I.W./
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