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Słowo Wójta
Drodzy Państwo.
Obchodzimy dzisiaj mały jubileusz, ukazuje się bowiem 20 numer „Panoramy Gminy Jedlińsk”.
Od 5 lat staramy się w niej przekazywać Państwu jak najwięcej informacji o tym co dzieje się w
naszej gminie. Piszemy o naszych planach i zamierzeniach, o historii naszej gminy i ludziach
których warto poznać bliżej a także o osiągnięciach sportowych naszej młodzieży. Przekazujemy również informację na temat obowiązujących przepisów i możliwościach zdobycia unijnego
wsparcia przez rolników i ich rodziny. Zaakceptowaliście chyba Państwo taką formę przekazu
informacji ponieważ każdy numer naszej gazetki cieszy się dużym zainteresowaniem.
Składam zatem serdeczne podziękowania wszystkim którzy zaangażowali się w redagowanie
Panoramy i zapraszam do dalszej współpracy.
Chciałbym także przekazać Państwu miłą wiadomość. Otóż Kapituła XIII edycji Konkursu Gali Biznesu Ziemi Radomskiej
o Nagrodę Gospodarczą „Granitowy Tulipan” uznała naszą gminę za Gminę Roku 2008. W dniu 24 kwietnia br. podczas Gali
Biznesu Ziemi Radomskiej jako laureat w kategorii Samorząd Roku 2008 – Gmina Roku otrzymaliśmy statuetkę „Granitowego
Tulipana”. „Granitowy Tulipan” w tej kategorii przyznawany był po raz pierwszy.
Z przyjemnością informuję, że wreszcie ogłoszono wyniki naboru z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego. Projekty nasze jako jedne z niewielu w dawnym województwie radomskim zostały ocenione bardzo wysoko i
mamy możliwość pozyskania środków unijnych na dwa zadania: 3,5 mln. zł. na budowę południowej obwodnicy Jedlińska i 10,5
mln. zł. na budowę oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i budowę kanalizacji sanitarnej w Jedlance. Realizacja tych zadań rozpocznie się jeszcze w tym roku. Budowa Ośrodka Zdrowia we Wsoli rozpocznie się w najbliższym czasie a zadanie to znajduje się na
liście rezerwowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Za kilka dni rozpoczną się wakacje, wszystkim udającym się na urlop życzę miłego wypoczynku a wszystkim pracującym,
spokoju i satysfakcji z wykonanej pracy.
Wojciech Walczak

Certyﬁkat Izby Przemysłowo - Handlowej Ziemi Radomskiej dla Gminy Jedlińsk

R

ok 2009 jest okresem
znaczących inwestycji
na terenie Gminy Jedlińsk.
Pierwsze przetargi na realizację zaplanowanych w budżecie
zadań ogłoszono już w początkach lutego b.r.
Zakończone zadania drogowe:
-Przebudowa drogi gminnej
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Inwestycje

Wielogóra – Klwaty – 851 mb.
– koszt 269.341,95zł,
-Przebudowa drogi gminnej
Lisów – Borki - 1220 mb. koszt 391.770,10zł.
Zadania drogowe w trakcie
realizacji:
-Przebudowa drogi gminnej Jedlanka- Bierwiecka

Wola - 5 205 mb. - koszt
1.051.052,30zł,
-Przebudowa drogi gminnej
Wielgora – ul. Kościelna –
1105 mb. - koszt 258.379,23zł,
-Przebudowa ulic Stawna Krótka -koszt 384.649,21zł,
-Przebudowa drogi gminnej
Jankowice– Radomka - 700 m.
b. -koszt 289.840,95zł.

Planowane w 2009r zadania drogowe:
-Budowa drogi gminnej Południowej Obwodnicy Jedlińska
(2009-2010),
-Budowa parkingu przy ul.
Gombrowicza we Wsoli,
-Przebudowa dróg gminnych:
ul. Orkana i Polna (przygotowanie dokumentacji) w Wie-

logórze, Bierwce – Kruszyna,
Klwaty- Kamińsk, w Wierzchowinach, w Klwatce Szlacheckiej, Lisów- Świetlica,
Wola Gutowska- Narty (odcinek), Klwaty- Piastów (odcinek), Boża Wola- Wierzchowiny (odcinek), przebudowa
drogi gminnej: Nowe Zawady- Obózek (przygotowanie
dokumentacji),
-Remont ulic i chodników
w Jedlińsku.
Inne planowane w 2009 r.
zadania do realizacji:
-Budowa Ośrodka Zdrowia
we Wsoli (2009-2010),
-Budowa kompleksu boisk
sportowych Moje boisko Orlik
2012 w Jedlińsku,
-Wymiana stolarki przy Zespole Szkół Publicznych we
Wsoli,
-Modernizacja
kotłowni
w PSP w Jedlance,
-Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej Jedlance (2009
-2011),
-Budowa wodociągu Godzisz.
-Przygotowanie dokumentacji technicznej dla wodociągu
Boża Wola, Wierzchowiny
Zielonka,
-Modernizacja oświetlenia na
terenie Gminy Jedlińsk
Do największych rozpoczętych inwestycji należą:
-„Przebudowa drogi gminnej
Jedlanka- Bierwiecka Wola”
- przy udziale dotacji z budżetu państwa w ramach „NARODOWEGO
PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG
LOKALNYCH 2008 - 2011”.
W 2008r. przebudowany został najbardziej zniszczony
odcinek tej drogi o długości 1980 mb. o wartości 301
tysięcy złotych. W 2009r.
zostanie przebudowany pozostały najdłuższy odcinek
5205 mb. W ramach projektu
nastąpi utwardzenie jezdni
poprzez dodatkową warstwę
nawierzchni, wyproﬁlowanie
zakrętów, wycinka ograniczających widoczność drzew
i krzewów z pasa drogowego,
oznaczenie skrzyżowań. Dotacja z budżetu państwa to
530.876,00zł.
- „Budowa kompleksu boisk
sportowych”. W ramach programu „Moje Boisko - Orlik
2012” przy udziale funduszy
Ministra Sportu i Turystyki
(333.000,00zł) oraz dotacji
Marszałka Województwa Mazowieckiego (333.000,00zł),
w Jedlińsku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji powstanie w 2009r. kompleks boisk
sportowych o nawierzchniach

Droga Lisów - Borki
syntetycznych, to jest boisko
do piłki nożnej o wymiarach
30,0 x 62,0m (pole gry 26,0
x 56,0m) nawierzchnia trawa syntetyczna, oraz boisko
do siatkówki i koszykówki
o wymiarach 19,10 x 32,10m
(pole gry 15,10 x 28,10m)
z nawierzchnią syntetyczną
poliuretanową. Kompleks boisk będzie doświetlony dodatkowymi 10 lampami. Ponadto
powstanie zaplecze sportowe
z łazienkami, prysznicami,
szatniami dla drużyn i trenerów. W tym celu zagospodarowany zostanie istniejący a do
tej pory niewykorzystywany
budynek magazynowy. Całość
zostanie ogrodzona zaś komunikacje między obiektami zapewnią estetycznie wykonane
chodniki. Koszt budowy to
1.206.580,00zł.
- „Budowa Ośrodka Zdrowia
we Wsoli” – okres realizacji
2009-2010. Gabaryty budynku to szerokość równa 13,70
m, długość 19,41 m, wysokość 8,00 m. Kubatura obiektu
wyniesie 1345 m3 w tym powierzchnia zabudowy 244,60
m2, powierzchnia użytkowa
193,03 m2. Obiekt będzie

przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Architektura
Ośrodka we Wsoli będzie zbliżona do obiektu nowopowstałej placówki w Bierwcach.
W budynku usytuowane będą 3 gabinety lekarskie, jeden
gabinet stomatologiczny, pokój szczepień, gabinet zabiegowy, rejestracja, sanitariaty
- wszystkie dostępne z poczekalni. Ośrodek zlokalizowany
będzie przy ul Leśnej i Kalinowej naprzeciwko kościoła we
Wsoli. Projekt obejmie również zagospodarowanie terenu
wokół nowo wybudowanego
budynku poprzez wybudowanie parkingu i ciągów pieszo
- jednych, skwery zieleni, doświetlenie terenu stylizowanymi lampami, ławeczki, kosze
na śmiecie.
Do największych inwestycji
przygotowywanych do skierowania do realizacji należą:
-„Budowa drogi gminnej
Południowej
Obwodnicy
Jedlińska” - Gmina Jedlińsk
uzyskała Uchwałą Nr 859/
231/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia
20 kwietnia 2009r. wstępną

zgodę na doﬁnansowanie ze
środków unijnych EFRR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 3.1 „Drogi
gminne” w/w przedsięwzięcia.
Kosztorysowa wartość zadania wynosi 4.841.277,40zl, zaś
doﬁnansowanie wyniesie 70%
wydatków kwaliﬁkowanych tj.
3.403.417,80zł. Inwestycja ma
powstać w latach 2009-2010.
-„Budowa
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
ścieków w Jedlińsku i sieci
kanalizacji sanitarnej Jedlance” - Gmina Jedlińsk na
podstawie Uchwały Nr 966/
235/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia
28 kwietnia 2009r. otrzymała
wstępną zgodę na doﬁnansowanie ze środków unijnych
EFRR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2007-2013 Działanie 4.1
Gospodarka wodno - ściekowa” przedmiotowej inwestycji.
Kosztorysowa wartość zadania wynosi 12.425.201,92, zaś
doﬁnansowanie wyniesie 85 %
wydatków kwaliﬁkowanych to
jest 10.562.421,63zł. ). W ramach projektu w latach 2009
– 2011 powstanie nowoczesny
obiekt oczyszczalni ścieków
w Jedlińsku. Podstawowe parametry nowej oczyszczalni
ścieków wybudowanej w ramach projektu to przepustowość średnia dobowa 600 m.
sześc./dobę (przepustowość
maksymalna dobowa 720 m.
sześc./dobę). Nowa oczyszczalnia odbierać będzie ścieki
z terenu Jedlińska, Jedlanki
i docelowo w przyszłości Woli
Gutowskiej, Piaseczna i pozostałych sołectw. Bez nowej
oczyszczalni jakakolwiek rozbudowa sieci kanalizacyjnej
na terenie Gminy Jedlińsk
nie byłaby możliwa. Ponadto
powstanie do końca 2011 roku sieć kanalizacji sanitarnej
obejmująca całe sołectwo Jedlanka. System kanalizacyjny będzie spełniał warunki
Dyrektywy Unii Europejskiej
91/271/EEC z dnia 21 maja
1991r. w sprawie oczyszczania
ścieków.
- „Budowa parkingu przy
ul. Gombrowicza we Wsoli”
– przy udziale doﬁnansowania 380.000,00zł Marszałka
Województwa Mazowieckiego
celem poprawy bezpieczeństwa komunikacji i obsługi
Zespołu Szkół Publicznych we
Wsoli.
A. Zieliński
G. Walczak

Remont ulicy Stawnej w Jedlińsku
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Pomimo
nadchodzących
wakacji uczniowie naszej szkoły wezmą udział w Konkursie
Wiedzy Prewencyjnej pod nazwą ,,Czuję się bezpiecznie”.
Organizatorem konkursu jest
Komenda Miejska Policji oraz
Starostwo Powiatowe. Uczniowie naszej szkoły będą sprawdzani pod kątem udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, a także sprawdzą się
na rowerowym torze przeszkód. W tym konkursie szkołę w Bierwcach zaprezentują:
Malwina Babut- kl. V, Łukasz
Chojnacki- kl. V, Rafał Albinowski kl. VI.
W ostatnim czasie uczniowie
kl. II odebrali również dyplomy za udział w Powiatowym
Konkursie Plastycznym organizowanym przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną pod
tytułem ,,Radosny uśmiech”.
23 kwietna 2009r. trzecioklasiści pisali ogólnopolski
sprawdzian kompetencji. Był

Z życia szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku

J

uż po raz drugi Publiczna
Szkoła Podstawowa w Jedlińsku wspólnie z Zarządem
PTSM w Radomiu była organizatorem pieszo-rowerowego
rajdu szlakiem Witolda Gombrowicza. Rajd odbył się na trasie Bartodzieje – Wsola i wzięła
w nim udział młodzież z pięciu szkół z naszego powiatu.
Sprawdzian wiedzy przybliżył
nam postać W. Gombrowicza,
a opowieści leśnika Grzegorza
Rokicińskiego o pięknej przyrodzie okolic Bartodziej i Wsoli
wprowadziły w zachwyt niejednego słuchacza. Kierownikiem
rajdu była pedagog naszej szkoły – Anna Walczyk. (fot.1)
Uczniowie PSP w Jedlińku
już po raz piąty brali udział
w konkursie historycznym organizowanym przez Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Iłży. Tematem
tegorocznego konkursu były
tradycje i legendy ziemi radomskiej. Etap pierwszy konkursu
dla szkół z gminy Jedlińsk odbył
się w naszej szkole. Gościliśmy
reprezentacje z Zawad, Ludwikowa oraz Wierzbicy. Uczniowie musieli wykazać się zarówno wiedzą jak umiejętnościami
aktorskimi bowiem etap ten
składał się dwóch części- pisemnej i artystycznej. Reprezentacja
naszej szkoły okazała się najlepsza w obydwu kategoriach.
W części pisemnej trzyosobowa drużyna w składzie: Diana Jaworska, Klaudia Wlazła,
Wojciech Szczęsny uzyskała
140 na 144 punkty. Finał tego
konkursu obył się 28 maja w Iłży. Naszą szkołę reprezentowała
12 osobowa drużyna pod opie-

ką p. Justyny Bujek i p. Jolanty
Lesiak. Do ﬁnału podczas którego przedstawiane były tylko
inscenizacje, zostało zaproszonych sześć szkół: z Kozienic,
Wierzbicy, Zawad, Ludwikowa, Jedlińska. Poziom konkursu podnosili sami uczniowie,
którzy wykazali się ogromnym
zaangażowaniem i doskonałym
przygotowaniem. Nasz wynik to
III miejsce. Dodatkową niespodzianką i nagrodą dla wszystkich uczestników konkursu
było zwiedzanie ruin zamku
w Iłży oraz spotkanie z panem Zenonem Gierałą, który
w ciekawy sposób opowiedział
uczniom najsłynniejsze legendy
ziemi radomskiej. (fot.2)
29 maja w MODN w Iłży
odbyło się podsumowanie VII
Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego: „Z matematyką do Europy”. Cieszy nas
ogromnie fakt wysokich lokat
w tym konkursie, albowiem 10
osobowa grupa uczniów, którą
przygotowała p. Bożena Krupa zajęła najwyższe miejsca:
I miejsce Joanna Rajkowska,
II - Diana Jaworska, III -Magdalena Malinowska. Pozostali
uczniowie również spisali się
bardzo dobrze.
Dzięki współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole w Warszawie i Bractwem Kawalerów Gutenberga
2 czerwca - 27 osobowa grupa
uczniów naszej szkoły zaangażowana w działalność artystyczną uczestniczyła wraz z Agatą
Kowalczyk i Ewą Zegarek
w koncercie w Filharmonii Narodowej pt: „Słowem i dźwiękiem”. Koncert prowadziła

Fot.2. Uczniowie z Zenonem Gierałą

PSP w Bierwcach

W

ostatnim czasie nasi
uczniowie brali udział
w następujących konkursach:IV etapie konkursu z wiedzy
o szkodliwym działaniu narkotyków, alkoholu, nikotyny
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oraz o niebezpieczeństwie
wirusa HIV i choroby AIDS.
Konkurs odbył się w PSP
w Starych Zawadach. Dzieci
przywiozły wspaniale nagrody
i zajęły następujące miejsca:
I miejsce- Magdalena Świątkowska- kl. IV, II miejsce- Mi-

Fot.1. Rajd szlakiem Witolda Gombrowicza
znana dziennikarka Zoﬁa Czernicka. Największe wrażenie na
młodych melomanach zrobił
występ młodzieżowego chóru
Alla Polacca działającego przy
Teatrze Wielkim w Warszawie.
Kolejny raz Publiczna Szkoła
Podstawowa im. T. Kościuszki
w Jedlińsku jest organizatorem
gminnych konkursów, których
motto zawiera się w słowach:
„Chrońmy by przetrwać…”
5 czerwca podsumowaliśmy
IX edycję konkursu matematycznego o treściach ekologicznych, VIII edycję konkursu plastycznego:” Najpiękniejsze krajobrazy naszego regionu” oraz
VII edycję konkursu: ”Czy znasz
swoją gminę?”. Koordynatorkami konkursu są nauczyciele
matematyki, plastyki, przyrody:
Anna Stanik, Bożena Cieślak
i Elżbieta Religa.W tegorocznym konkursie matematycznym
zwyciężyła uczennica z ZSP we
Wsoli, zaś II i III miejsce zajęły:
Izabela Fijałkowska i Magdalena Malinowska z PSP Jedlińsk.
Wiedzę o gminie przekonująco prezentowały reprezentacje
szkół z Bierwiec, Wsoli, Wierzchowin i Jedlińska. Najlepsi
zostali nagrodzeni dyplomami
i upominkami ufundowanymi
przez Urząd Gminy w Jedlińsku. Zaś autorzy najciekawszych prac plastycznych zostali
obdarowani pięknymi szklanymi pucharami i świecznikami,
które ufundowała Huta Szkła
„BERTA” ze Wsoli. Serdecznie
dziękujemy. Upominkiem dla
uczestników konkursów, opiekunów oraz gości zaproszonych
był występ artystyczny uczniów
przygotowany pod kierunkiem
Agaty Kowalczyk.
W czerwcu br. PSP w Je-

dlińsku otrzymała dotację
w wysokości 4.000 zł w ramach
programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności:
„Działaj Lokalnie”. Środki
te zostaną przeznaczone na
wykonanie dokumentacji fotograﬁcznej kapliczek, ﬁgurek
i krzyży przydrożnych znajdujących się w sołectwach na
terenie gminy Jedlińsk. Zaplanowane jest również wydanie
publikacji zawierającej powyższą dokumentację. Apelujemy do mieszkańców gminy
o przekazywanie na ręce sołtysów poszczególnych miejscowości informacji o charakterze
tej przydrożnej architektury,
jej wartościach kulturowych,
patriotycznych,
religijnych.
Wszelkie sygnały przyjmują
również nauczyciele PSP Jedlińsk: Bożena Cieślak i Justyna
Bujek.
Podsumowanie programu:
„Na rozstajach dróg...” zaplanowaliśmy na listopad 2009r. Już
dziś informujemy, że obejrzą
Państwo wystawę fotograﬁczno-plastyczną, prezentację wydawnictwa książkowego oraz
staną się uczestnikami programu artystycznego o charakterze
patriotycznym z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości.Wszyscy jesteśmy mieszkańcami tej gminy, tu żyjemy,
pracujemy, codziennie przemierzamy drogi przy których
stoją „świadkowie” naszych
dokonań, pamiątki przeszłości
– nie pozwólmy by stały się zapomniane – tak wiele znaczyły
dla Tych którzy je budowali
– niech odzyskają również teraz
swą wartość.

lena Tkaczyk- kl. IV, III miejsce- Malwina Babut- kl. V, IV
miejsce- Kamila Bzducha- kl.
V, V miejsce- Karol Zalewskikl. VI; - konkurs języka angielskiego ,,Oxford”. Czekamy na
wyniki, ale za udział w nim 20
uczniów otrzymało nagrody

upominki, a szkoła otrzymała serię 20 książek ,,Wielkiej
encyklopedii świata- Oxford”.
Odpowiedzialna za konkurs
była Anna Wilczyńska; - konkurs biblijny pt. ,,Święty Paweł
Apostoł Narodów”. Udział brała Malwina Babut z kl.V.

Dzień Matki
to dla naszych dzieci ważny
dzień. Wszyscy spisali się bardzo dzielnie.
Na trwałe w tradycję naszej
szkoły wpisały się klasowe wycieczki. Klasa II wzięła udział
w koncercie Arki Noego, który
odbył się w Amﬁteatrze w Radomiu z okazji Dni Godności
Osób
Niepełnosprawnych.

Uczniowie tej klasy pielgrzymowali również do Częstochowy. Dla najlepszych czytelników zorganizowano wycieczkę do Gminnej Biblioteki
Publicznej, podczas której pani dyrektor oprowadziła dzieci
po tym szczególnym miejscu
i opowiedziała bardzo ciekawie o swojej pracy. Kolejnym

Gminną Bibliotekę
w Jedlińsku. Gimnazjaliści uczestniczyli
w lekcji bibliotecznej (fot.1),
którą profesjonalnie przeprowadziła dyrektor - Bożena
Starzyńska . Uczniowie klasy
VI natomiast zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania tutejszej placówki, jej bogatym księgozbiorem, rodzajami katalogów i sposobem
korzystania z nich. Młodzież
została zachęcona przez panie
bibliotekarki do rozwijania
swoich czytelniczych pasji.
Dokonaliśmy również wpisu
do księgi pamiątkowej i otrzymaliśmy kolorowe foldery
promujące bibliotekę. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Serdecznie dziękujemy
dyrektor Bożenie Starzyńskiej
i Annie Wasilewskiej za życzliwe przyjęcie nas i podzielenie się swoją bogatą wiedzą ku
pożytkowi uczniów.
Minęła pierwsza rocznica
nadania imienia Kardynała
Stefana Wyszyńskiego Ze-

społowi Szkół Publicznych
w Wierzchowinach. Z tej okazji 13 maja 2009r. odbył się
konkurs wiedzy o naszym patronie. Autorką tego konkursu
była E. Bińkowska. I miejsce
zdobyła Bolek Karolina (kl.
IIIa), II miejsce Marta Gizicka
(kl. IIa), a III miejsce Patrycja
Wojtysiak (kl.Ia).W najmłodszych klasach szkoły podstawowej odbyły się natomiast
dwa konkursy plastyczne;
pierwszy pod czujnym okiem
wychowawców, a drugi pod
kierownictwem A. Chojnackiej. Dyplomy zostały wręczone uczniom w dniu 15 maja
2009 r. w kościele w Bierwcach po Mszy Św. (fot.2) i po
programie słowno-muzycznym pt. „Miłość to czyni, że
się niewinny za winnego wini”
w wykonaniu uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum,
który przygotowały M. Zegarek wraz z M. Brudnicką.
Na uroczystość przybyli ks.
Piotr Turzyński, ks. proboszcz
Władysław Kosiec, wójt Gmi-
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marca
dziewczęta
z klasy I i III gimnazjum udały się wraz z M.
Zegarek na spotkanie z pisarką Martą Fox do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Radomiu. Autorka wspaniałych
książek młodzieżowych opowiadała o swojej twórczości,
która jest jej pasją, a następnie
udzielała odpowiedzi na pytania zadawane przez zgromadzoną młodzież. Pod koniec
spotkania Marta Fox rozdała
autografy i podpisała książki.
W tym samym dniu Magda
Masiarz i Ilona Dąbrowska
uczestniczyły z A. Chojnacką
w uroczystości 10-lecia istnienia UKSW w Warszawie.
Szkoła otrzymała 10 tomów
„Dzieł Zebranych” Kardynała
Wyszyńskiego.
W dniach 16.04. i 30.04.br.
uczniowie III klasy gimnazjum i VI szkoły podstawowej pod opieką swoich pań
wychowawczyń
odwiedzili

interesującym miejscem wycieczki było Muzeum Ziemi
Jedlińskiej. Dzieci mogły zapoznać się z przeszłością ,,małej
ojczyzny”. Tę nietypową lekcję
historii zorganizowały: Anna Kozłoska i Diana Klocek.
W najbliższych tygodniach
planujemy wycieczki na basen
do Kozienic, do radomskiej
Fantazji i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jedlińsku.
Szczególnym dniem w naszej szkole jest dzień 26 maja.
Dlatego też uczniowie naszej
szkoły przygotowali program
artystyczny i słodki poczęstunek. Uczeń klasy III Konrad
Walczak przygrywał mamom
na akordeonie podczas programu „Dla Ciebie, mamo”.
W czasie występów uroniła się
niejedna łza.
Anna Kozłoska,
Diana Klocek

ny Wojciech Walczak, sekretarz Gminy Włodzimierz
Dłużewski, przewodniczący
Rady Gminy Henryk Krzak,
dyrektor GZEAS Danuta Durak, dyrektor PSP w Bierwcach Joanna Mazur wraz z nauczycielami i uczniami.
W związku z Dniem Ziemi
wychowawczynie klas 0-III
przygotowały konkurs ,,Otoczenie nam przyjazne”. Głównym założeniem tego konkursu było przybliżenie uczniom
sposobów dbałości o środowisko. Chętni uczniowie wykonali prace plastyczno-techniczne (makiety przestrzenne), wykorzystując materiały
odpadowe. Napłynęło wiele
ciekawych prac. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców: I miejsce zajęły: Wiktoria
Maj (kl. 0) i Natalia Wiatrak
(kl. I); II miejsce - Dominika
Zegarek (kl. 0) i Krystian Kozak (kl. II); III miejsce - Julia
Grzybowska (kl. 0) i Patrycja
Rychel (kl. III). Wyróżnienia
otrzymali: Damian Rychel

fot.1

fot.2

Bożena Cieślak

▶
5

(kl. I), Adrian Gawin (kl. I),
Klaudia Szatan (kl. III). Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani upominkami.
W ramach akcji Tesco dla
szkół i dla środowiska nasza
szkoła wzięła udział w konkursie ogólnopolskim „ Dbajmy o środowisko – to takie
proste”. W związku z powyższym praca dwóch uczennic
kl. I: Natalii Wiatrak i Karoliny Marszałek została wysłana do Warszawy. Czekamy na
wyniki konkursu.

Jak co roku w naszej szkole
był obchodzony Dzień Mamy
i Taty. Uczniowie klas 0 – III
pod okiem swoich wychowawczyń przygotowali dla swoich
rodziców uroczystą akademię.
Składały się na nią wiersze
i piosenki (fot.3). Następnie
dzieci obdarowały rodziców
prezentami przygotowanymi
własnoręcznie i zaprosiły ich
na skromny poczęstunek.

fot.3

Zespół redakcyjny ZSP
w Wierzchowinach
zadanie z wyłonieniem
laureatów.
Nagrody
ufundowało Starostwo
Powiatowe (radio z nagrywarką, MP4) oraz Gmina Jedlińsk
(radiomagnetofon, MP3, suszarka). Podczas wspomnianego ﬁnału uczniowie pod kierunkiem Iwony Śmiechowskiej
i Anety Strzeleckiej przedstawili
program artystyczny dotyczący
uzależnień. (fot.1) Scenograﬁa
i przedstawiony program był
bardzo wysoko oceniony przez
Starostę Radomskiego oraz innych uczestników spotkania.
Goście oraz uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek
przygotowany przez Radę Rodziców.
W dniu 25.05.2009r. w gmachu Starostwa Powiatowego
w Radomiu odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji
Ogólnopolskiego
Konkursu
Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem ”Klęska
– powódź czy huragan – straż
pożarna ci pomaga” na szczeblu powiatu radomskiego. Celem konkursu było poszerzenie
wiedzy dzieci i młodzieży na
temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku zagrożeń,
a także zainteresowanie działalnością służb ratowniczych
uczestniczących w usuwaniu
skutków klęsk żywiołowych.
Na tę uroczystość zaproszono
dwóch uczniów klasy I wraz
z wychowawcą panią Barbarą
Deleska. Adrian Kowalczyk

PSP w Starych Zawadach
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maja 2009 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach
odbyło się spotkanie członków
Zespołu Przeciwdziałania Uzależnieniom przy Staroście Radomskim oraz ﬁnał konkursu
z Wiedzy o Szkodliwym Działaniu Uzależnień i Niebezpieczeństwie Wirusa HIV i choroby AIDS wśród młodzieży szkolnej Gminy Jedlińsk.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele Starostwa: Starosta Radomski - Tadeusz Osiński, Sekretarz Powiatu - Renata Mazur,
Naczelnik Wydziału Promocji
- Marek Oleszczuk, Rzecznik
Prasowy Starosty Radomskiego
główny specjalista d/s promocji
zdrowia - Wanda Jeszka, kierownik d/s Przeciwdziałaniu
Uzależnieniom i wielu innych
członków zespołu. Z ramienia
Gminy Jedlińsk był obecny
Wójt Gminy - Wojciech Walczak i Sekretarz Gminy - Włodzimierz Dłużewski. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy dyrektorzy szkół Gminy Jedlińsk
oraz opiekunowie młodzieży.
W ﬁnałowym konkursie brało
udział aż 50 uczniów. Byli oni
świetnie przygotowani i z wiedzy o szkodliwym działaniu
uzależnień i niebezpieczeństwie
wirusa HIV i choroby AIDS.
Powołana komisja miała trudne
fot.2
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fot.3

fot.1

zdobył nagrodę główną w swojej kategorii wiekowej i otrzymał radiomagnetofon „Philips”,
uczeń Kacper Śmiechowski
– wyróżnienie i otrzymał MP3.
Nagrody w konkursie zostały
ufundowane przez Starostę Radomskiego. (fot.2)
W tym semestrze nasza szkoła brała także udział w powiatowym etapie IV edycji „Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
o Zdrowiu 2009”. Organizatorem imprezy była Sekcja
Oświaty i Promocji Zdrowia
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu. Do konkursu stanęło 100
wykonawców z 11 szkół podstawowych z naszego regionu.
Konkurs obserwowali m.in.
dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
Barbara Fundowicz – Towarek, a także wiceprezydent
Anna Kwiecień, starosta Tadeusz Osiński. Konkurs polegał
na ułożeniu tekstu piosenki
o zdrowym stylu życia i zaprezentowaniu się przed powołaną komisją. W konkursie tym
brali udział wszyscy uczniowie
klasy IV i V. Po eliminacjach
szkolnych
przygotowanych
przez panią Iwonę Śmiechowską wyłoniono ﬁnalistkę Annę
Gniadek, której towarzyszył
„chórek” w składzie: Magda
Gniadek, Daria Zawadzka, Justyna Zawadzka, Patrycja Śmiechowska. Zaprezentowana piosenka została wysoko oceniona
przez publiczność zgromadzoną w Resursie Obywatelskiej
w Radomiu.

Uczniowie naszej szkoły
przygotowywani prze p. Joannę Łapczyńską, podobnie jak
w latach ubiegłych, uczestniczyli w różnych konkursach
matematycznych, podczas których mieli okazję wykazać się
swoją wiedzą i umiejętnościami matematycznymi. Uczniowie: Piotr Gniadek (kl.VI)
oraz Piotr Kowalczyk (kl.IV)
zdobyli wyróżnienia w konkursie „Kangur Matematyczny
2009”. Ponadto uczniowie klasy
VI: Edyta Trojanowska i Piotr
Gniadek reprezentowali naszą
szkołę w Gminnym Konkursie
Matematycznym o Treści Ekologicznej i obydwoje zajęli III
miejsce. Zostali oni również
laureatami
organizowanego
przez MODN w Radomiu Powiatowego Konkursu Matematycznego „Z matematyką do
Europy”: P. Gniadek-I miejsce,
E. Trojanowska - II miejsce.
W połowie lutego w naszej
szkole odbył się szkolny etap VI
edycji Regionalnego Konkursu
Języka Angielskiego dla dzieci
klas III kształcenia zintegrowanego. Grupa pięciu osób zakwaliﬁkowała się do kolejnego
etapu. II etap został rozegrany
w PSP nr 3 w Radomiu. Zmagało się w nim kilkudziesięciu
uczniów klas III, zarówno ze
szkół radomskich jak i spoza Radomia. Patrycja Adamska, Patrycja Śmiechowska
oraz Natalia Gudyn przeszły
do III i ostatniego już etapu,
który miał miejsce 29 kwietnia w MSCDN w Radomiu.
Podopieczne Karoliny Bartos ▶

zdobyły tytuły laureata II i III
stopnia. (fot.3)
25 maja klasa I wraz z nauczycielem języka angielskiego Karoliną Bartos oraz panią
Iwoną Śmiechowską nagrała
teledysk na Ogólnopolski Konkurs Muzyczny zorganizowany
przez Wydawnictwo Szkolne
PWN. W scenerii ZOO dzieci
przebrane za zwierzątka zaśpiewały piosenkę „Lion you live in
the zoo”. Uczniowie wykonali
stroje z pomocą rodziców, ale

w ich przygotowaniu pomagała
również pani Aneta Strzelecka.
Wyniki konkursu zostaną podane dopiero 15 czerwca, więc
wszyscy trzymamy kciuki!
28 maja drużyna w składzie
Anna Rędzia, Paweł Wójcik
i Iza Wójcik przygotowana
przez panią Iwonę Śmiechowską brała udział w X Ogólnopolskim Turnieju o BRD „Rowerowe Miasteczko”, zorganizowanym przez MDK, WORD
i Komendę Wojewódzką Policji

w Radomiu. Uczniowie musieli wykazać
się znajomością przepisów
drogowych,
udzielania pierwszej
pomocy przedlekarskiej oraz praktyczną
jazdą po wyznaczonym placu manewrowym ze skrzyżowaniami. Drużyna spisała się wyśmienicie,
zajmując I miejsce
drużynowo i I miejsce indywidualnie dla
Pawła Wójcika. W nagrodę dzieci otrzymały plecaki, materace
i konsolę do gry. (fot.4)
1 czerwca w Skaryszewie odbył się ﬁnał XI konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Czuję się
bezpiecznie”, zorganizowany
przez Komendę Miejską Policji oraz Starostwo Powiatowe
w Radomiu. Celem konkursu
było propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia bez uzależnień, bezpiecznych zachowań na ulicy, w szkole i w domu. Pytania dotyczyły również

fot.4

przepisów o ruchu drogowym,
udzielania pierwszej pomocy
i wiedzy o Policji. Nasza drużyna w składzie: Klaudia Górka, Edyta Trojanowska i Paweł
Wójcik przygotowana przez panią Iwonę Śmiechowską zajęła
po raz trzeci z rzędu I miejsce,
pokonując 52 szkoły. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe w postaci wieży Philipsa
i słuchawek.
Redakcja
PSP Stare Zawady

Zespół Szkół Publicznych we Wsoli
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II semestrze roku
szkolnego 2008/2009
uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu konkursach
o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Poniżej przedstawiamy pokrótce
tych, którym udało się zdobyć
cenne nagrody.
Kinga Nowak - uczennica kl. V
szkoły podstawowej otrzymała
nagrodę główną, w swojej kategorii wiekowej w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
pod nazwą: Klęska - powódź czy
huragan straż pożarna ci pomaga na szczeblu powiatu radomskiego. Jej praca została zaprezentowana na pokonkursowej
wystawie w Starostwie Powiatowym w Radomiu, a następnie przekazana do kolejnego
etapu konkursu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
w Warszawie. Opiekunka mgr
Ewa Woźniak- Krawczyk liczy
na dalsze sukcesy.
Paweł Seraﬁn - uczeń klasy IIIc
gimnazjum przygotowany przez
wicedyrektor mgr Beatę Krzesicką został ﬁnalistą konkursu
przedmiotowego z geograﬁi organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
Adrianna Graniak, Aleksandra Karaś, Marta Nowak wzięły udział w organizowanym
już po raz drugi przez Ośrodek
Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska - Konkursie Wiedzy
Historycznej o Radomiu Nasza

Historia pod honorowym patronatem Prezydenta Radomia.
14 maja 2009 r. w siedzibie Resursy spotkało się siedem zespołów. Do ﬁnału przeszło trzy
szkoły: PG we Wsoli oraz PG nr
4 i 11 w Radomiu. Walka była
zaciekła i wyrównana. Z zainteresowaniem przyglądali się jej
inni zaproszeni uczniowie oraz
wiceprezydent miasta Ryszard
Fałek a także dziennikarze prasowi i telewizyjni. Ostatecznie
nasz zespół zwyciężył i zdobył
dla szkoły 2,5 tys. zł. Każda
z dziewcząt otrzymała także cenne nagrody książkowe.
Radość Oli, Marty i Ady była
ogromna, najbardziej cieszyły
się wówczas, kiedy odbierały
czek z rąk pana Fałka. Dumna
z sukcesu jest również ich opiekunka, mgr Anna Skrzynecka.
Gratulujemy! fot.1
Klaudia Kobylarczyk - uczennica klasy Ia gimnazjum po
solidnych
przygotowaniach
pod czujnym okiem mgr Katarzyny Sadowskiej wyśpiewała
II miejsce w VI Ogólnopolskim Integracyjnym Konkursie Piosenki Śpiewajmy razem.
Zakwaliﬁkowała się również
do przesłuchań ﬁnałowych IV
Ogólnopolskiego Finału Piosenki Majki Jeżowskiej Rytm
i melodia 2009.
Aleksandra Karaś z klasy Ib
gimnazjum zajęła I miejsce
w konkursie Globalne Ocieplenie - Świat za 50 lat zorganizowanym przez Zespół
Szkół Technicznych w Rado-

fot.1

miu pod patronatem posła
do Parlamentu Europejskiego
dra Zbigniewa Kuźmiuka. Nagrodą w konkursie był wyjazd
do Parlamentu Europejskiego
w Brukseli. Uczennicą, która
odniosła tak wspaniały sukces,
opiekowała się mgr Violetta
Rokicińska. Z przyczyn osobistych dziewczynka zrezygnowała z wycieczki, zamian otrzymała wspaniały cyfrowy aparat
fotograﬁczny.
Aneta Klocek - uczennica kl.
IIIc gimnazjum zajęła II miejsce w konkursie multimedialnym projektu międzyszkolnego
Spotkanie w lesie. Konkurs zorganizowany został przez Publiczne Gimnazjum im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi,
Wójta gminy Jastrzębia i Nadleśnictwo Radom. Uczennica
otrzymała nagrodę książkową.
Na zakończenie Aneta Klocek
wraz z opiekunką mgr Małgorzatą Mazur i zaproszonymi go-

śćmi wzięła udział w wycieczcie
po Puszczy Kozienickiej zakończonej ogniskiem.
Aneta Klocek, Klaudia Sokalska i Bartłomiej Uzar - uczniowie klasy IIIc gimnazjum brali
udział w Międzypowiatowym
Konkursie Literackim Polscy
Nobliści.
W tym roku poświęcono go
postaci Czesława Miłosza. Konkurs odbył się w Publicznej Bibliotece w Kozienicach, a zorganizowany został przez: Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu,
Publiczne Gimnazjum nr 1
w Kozienicach oraz Bibliotekę
Publiczną Gminy Kozienice.
Składał się on z trzech części:
najpierw uczniowie sprawdzali
swoją wiedzę o pisarzu i poecie
w pisemnym teście, następnie
recytowali wybrane wiersze artysty, na koniec zaś odbyła się,
prezentacja prac plastycznych,
przygotowanych przez drużyny ▶
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pod hasłem Przestrzenie Miłosza. Uczniowie przygotowywani przez mgr Dorotę Wolszczak
spisali się znakomicie. Aneta
Klocek uzyskała drugie miejsce w części testowej, Klaudia
Sokolska, prezentująca pracę
plastyczną, powstałą we współpracy z nauczycielką p. Ewą
Woźniak – Krawczyk – pierwsze, zaś Bartek Uzar, recytujący
wiersz Książka, zdobył trzecie
miejsce. Uczniowie otrzymali
nagrody książkowe i dyplomy.
Karolina i Ewelina Oﬁary,
Magdalena Pasek, Monika
Kot, Angelika Szczepańska,
Maciej Oczkowski, Bartłomiej Uzar, Paulina Rogalska, Aneta Klocek odnieśli

PG Jedlińsk

W

Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym Kangur Matematyczny czterech uczniów pod kierunkiem nauczycieli matematyki: Barbary Walczak, Justyny
Salak, Renaty Walerczak, zdobyło wyróżnienie. Są to: Anita
Szymczak (Ib), Patryk Barszcz
(Ia), Krzysztof Kapusta(Ia) Rafał Włodarczyk (IId).
Uczniowie: Ewelina Deleska
(IIIb), Adrianna Wąsik(IIIb),
Michał Jurkowski (IIIE), Łukasz Wlazły (IIIe), Mateusz
Fijołek (IIb), Piotr Majak (IIc),
Jakub Chruszlak (IIc), Bartłomiej Skurosz (IIc), Hubert Jasek
(IIIe), Sebastian Romanowski
(IId), Rafał Włodarczyk (IId),
Michał Rdzanek (IIIe) zakwaliﬁkowali się II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o
Internecie ,,Dialent Masters”
dla uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Uczniów
przygotowywali nauczyciele informatyki - pan Mariusz Kilar i
pan Roman Roman Wójcik.
Stawiamy na wszechstronny rozwój uczniów, dlatego
też oferujemy uczniom różne
zajęcia pozalekcyjne. Prężnie
działa pod kierunkiem nauczy-

VIII Szkolny Dzień Europy
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ogromny sukces w konkursie
Mazowieckiego Konserwatora
Zabytków „Zabytki Mazowsza”. Uczniowie zajęli najwyższe
miejsce w kategorii „kronika
mieszana”, zdobywając nagrodę specjalną. W swojej pracy
składającej się z czterech części: kilkudziesięciostronicowej
kroniki pałacu we Wsoli, ﬁlmu
dokumentalnego, makiety zabytku i plakatu promującego
stronę www.oswoicgombrowicza.neostrada.pl opisali jeden
z najcenniejszych zabytków
gminy: pałac Gombrowiczów
we Wsoli, w którym powstaje
muzeum. 10 czerwca uczniowie
ci wraz ze swoimi opiekunami:
Anną Skrzynecką, Teresą Rybciela świetlicy pani Agnieszki
Bieniek –Stężalskiej koło szachowe. W tym roku szkolnym
też mamy w tej dziedzinie sukcesy. Uczeń klasy IIIe Michał
Rdzanek wywalczył III miejsce
w V Mistrzostwach Juniorów
Powiatu Radomskiego w szachach szybkich w grupie gimnazjów. Zdobył wysoką lokatę,
pokonując niełatwych zawodników, wygrał 6,5 partii na 9
możliwych do wygrania. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy
tych wyników.
Tradycje gimnazjum
W tradycję naszego gimnazjum wpisało się wiele imprez,
które rokrocznie organizujemy.
W miesiącach marzec- maj obchodziliśmy kolejne z nich. Z
okazji Dnia Ziemi, Konstytucji
3 Maja oraz Roku Słowackiego
odbyły się w naszej szkole prelekcje, inscenizacje i montaże
słowno - muzyczne. Na szczególną jednak uwagę zasługuje
VIII Szkolny Dzień Europy,
który był pokłosiem ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moja szkoła w Unii
Europejskiej”. PG w Jedlińsku
przystąpiło do niego w grudniu
2008 roku. Patronat nad projektem objął Urząd Komitetu
Integracji Europejskiej, który

ską, Ewą Woźniak-Krawczyk
i Andrzejem Molendą odebrali
cenne nagrody z rąk Barbary
Jezierskiej pełniącej funkcję
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Gala ﬁnałowa miała

miejsce na Zamku Królewskim
w Warszawie w Arkadach Kubickiego.
mgr Mirosława Kalinowska
i opiekunowie uczniów

nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale również wolontariuszom.
Gimnazjaliści dla
przedszkolaków
Członkowie Koła Teatralne
działającego przy Publicznym
Gimnazjum w Jedlińsku pod
opieką pań: Justyny Salak i Mo-

niki Skwirowskiej brali udział
nie tylko w wielu szkolnych
akademiach, ale także nawiązali współpracę z przedszkolem. Samodzielnie napisali scenariusz przedstawienia kukiełkowego zatytułowanego „Wielkanocne jajo”. Przygotowali też
marionetki i inne pomocne re-

kwizyty. Tuż po świętach wielkanocnych dwukrotnie zaprosili do świetlicy szkolnej przedszkolaków i odegrali spektakl.
Najmłodsza publiczność naszej
miejscowości była zachwycona, o czym świadczyły gromkie
brawa i chęć obejrzenia jeszcze
innych przedstawień w wyko-

naniu uczniów z koła teatralnego. Młodzież, widząc radość na
twarzach najmłodszych, postanowiła kontynuować działania
i już szykuje się do napisania
kolejnego scenariusza.

PSP w Ludwikowie

kukiełkowe nawiązujące do
tradycji dożynek. Finał konkursu odbył się 28 maja w Iłży.
Przed prezentacjami ﬁnałowymi dzieci zwiedziły ruiny zamku biskupów krakowskich oraz
Muzeum Regionalne.
W eliminacjach konkursu z
wiedzy w zakresie uzależnień
oraz niebezpieczeństwa wirusa HIV i choroby AIDS wzięli
udział uczniowie klas IV, V i
VI. Do ﬁnału, który odbył się
w PSP w Zawadach, zakwaliﬁkowało się pięcioro z nich, tj.
Kamil Bukowski, Paulina Chudzik, Sylwia Kurek, Bartłomiej
Oﬁara, Aleksandra Tkaczyk.
Uczniowie naszej szkoły brali
również udział w konkursach
związanych z bezpieczeństwem
ruchu drogowego: „Wypadki na drogach” oraz „Czuję się
bezpiecznie”.
W Gminnym Konkursie Plastycznym „Krajobraz widziany
z mojego okna”, którego roz-

strzygnięcie nastąpi 5 czerwca,
wzięli udział uczniowie klasy I:
Jakub Chojnacki, Natalia Jakubiak, Patrycja Jastrzębska, Mateusz Jurczak, Patryk Kacprzak,
Aleksandra Rus.
II semestr obﬁtował w różne uroczystości szkolne. Z
okazji Dnia Kobiet odbyła się
akademia przygotowana przez
uczniów klasy VI. Pełen humoru program został entuzjastycznie przyjęty przez całą społeczność uczniowską.
W rocznicę śmierci patrona
szkoły Jana Pawła II montaż
słowno – muzyczny poświęcony pamięci naszego wybitnego
rodaka zaprezentowali w szkole,
a następnie na uroczystej Mszy
św. w kościele p.w. św. Mikołaja
w Jankowicach, uczniowie klas
II i V.
Jak każdego roku w dniu 26
maja uczniowie klas 0 – III zorganizowali uroczyste obchody
Dnia Matki. Licznie przybyłe

mamy przyjęły bukieciki kwiatów, życzenia i podziękowania
za trud dnia codziennego od
swoich pociech.
W dniu 7 czerwca odbędzie
się Sportowy Dzień Dziecka
organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy i Ochotniczą
Straż Pożarną w Jankowicach.
W programie m.in. wyścigi
rowerowe, biegi przełajowe i
oczywiście turniej piłkarski o
Puchar Starosty Radomskiego.
Zgodnie z przyjętym programem wycieczek uczniowie
naszej szkoły w dniu 20 maja uczestniczyli w wycieczce
„Śladami Jana Pawła II”. W jej
trakcie zwiedzili Kraków, gdzie
widzieli m.in. „najsłynniejsze okno świata”, Łagiewniki
oraz Wadowice. Dnia 29 maja
dzieci wyjadą do Garwolina
na festyn z okazji Dnia Dziecka, a 2 czerwca uczniowie klas
0-I odwiedzą Park Jurajski
w Bałtowie.

drzeja i Józefa Załuskich. Tym
razem to dzieci samodzielnie
przygotowały i interpretowały
na uroczystym spotkaniu fragmenty wybranych utworów z
kanonu polskiej literatury dziecięcej. W tym roku szkolnym
przystąpiliśmy do programu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Projektor – wolontariat studencki”. Program
ten realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
i Animatorów KLANZA. W ramach tego przedsięwzięcia nasi
uczniowie brali udział w wielu
projektach edukacyjnych prowadzonych przez studentów z
różnych radomskich uczelni,
Zgłębianie wiedzy, rozwijanie wrażliwości artystycznej,
sprawności sportowej to główne nurty prowadzonych działań. Grupa studentów wydziału
artystycznego Politechniki Radomskiej prowadziła zajęcia, na
których uczniowie poznali nowe techniki malarskie np. monotypię, które pozwalają rozwijać zmysł artystyczny, wyrazić
siebie, pobudzać wyobraźnię.
Z wykonanych prac powstała
wystawa będąca świadectwem
talentu naszych uczniów. Wolontariuszki z Kolegium Nauczycielskiego
prowadziły
zajęcia muzyczno – taneczne.
Projekt teatralno – plastyczny
prowadziły studentki wydziału

pedagogiki Politechniki Radomskiej. Regionalna Koordynator Programu pani Agnieszka Brzeska podczas wizyty w
naszej szkole podsumowała
działania swoich podopiecznych i przekazała pomoce edukacyjne. Obecnie w trakcie realizacji jest projekt prowadzony
przez studentki wydziału pedagogiki Wyższej Szkoły Handlowej. Priorytetowym celem
w tym roku szkolnym w naszej
placówce była praca z uczniem
zdolnym. Powstał program
„Kuźnia Talentów”, którego
koordynatorką jest p. A. Wilczyńska. Pracownicy Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomiu przeprowadzili
serię testów typując zdolnych
uczniów do programu. Poprzez
różnorodne działania rozwijali
swoje uzdolnienia i predyspozycje. 5 czerwca nasze dzieci
brały udział w kolejnej edycji
ogólnopolskiego
programu
„Stop przemocy w szkole”. Realizowaliśmy założenia projektu w następujący sposób:
projekcja ﬁlmu edukacyjnego
„Stop przemocy”, konkurs plastyczny „Szkoła jest wspólnotą”, literacki „Ja i mój szkolny
kolega”, wokalny oraz konkurs
klasowy na hasło przeciwko przemocy. Odbyły się gry
i zabawy ruchowe na boisku
szkolnym a ﬁnałem dnia było

wspólne ognisko. Włączyliśmy
się w kolejną edycję konkursu
„Porządkujemy i Odnawiamy
Las”. W dwóch poprzednich
zdobyliśmy pierwsze nagrody.
Konkurs organizowany jest
przez „Tygodnik Radomski”
pod patronatem Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych
w Radomiu.
Możemy pochwalić się dużymi osiągnięciami w konkursach przyrodniczych. Marlena
Romanowska – uczennica klasy VI jest ﬁnalistką III etapu
(wojewódzkiego)
Konkursu
Przyrodniczego dla uczniów
szkół podstawowych. Należy dodać, że w VI Konkursie
Przyrodniczym „Wspaniałości
Przyrodnicze Europy – Nasze
Mazowsze”
organizowanym
przez MODN nasi uczniowie:
Marlena Romanowska, Bartosz
Lutek i Alan Olender zajęli I
miejsce. Jest to olbrzymi sukces uczniów i p. Marii Kosno
odpowiedzialnej za ich przygotowanie.
Z końcem czerwca zamykamy nasze działania, ale tylko
na czas wakacji, by po solidnym odpoczynku, od września
ruszyć z nowymi pomysłami.
Trzymajcie za nas kciuki…

W

ciągu tego roku uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu konkursach
przedmiotowych. Wszystkim
dzieciom, które reprezentowały naszą placówkę, serdecznie
gratulujemy osiągnięć, dziękujemy za ciężką pracę i poświęcony czas.
W organizowanym przez
MODN VII Konkursie Historyczno – Regionalnym „TRADYCJE I LEGENDY ZIEMI
RADOMSKIEJ” uczestniczyli
uczniowie klas VI i V. Do ﬁnału zakwaliﬁkował się zespół
w składzie: Kamil Bukowski,
Paulina Chudzik, Katarzyna
Sobień, Erwin Celej, Damian
Durak, Jakub Jaśkiewicz, Agata Kowalik, Marta Kozłowska,
Łukasz Rus, Angelika Sobień,
Marcin Śpiewakowski i Aleksandra Tkaczyk. Uczniowie
zaprezentowali przedstawienie

PSP w Jedlance

Konstytucja 3 Maja
do współpracy zaprosił Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W ramach programu odwiedziły nasze gimnazjum wolontariuszki z Fundacji Schumana
z Włoch i Ukrainy. Tematem
spotkania były prawa człowieka. W spotkaniu uczestniczyły
grupy gimnazjalistów z klas
II i III. Zajęcia prowadzono
metodą projektu w języku
angielskim i języku polskim.
Uczniowie chętnie zadawali
pytania nt. praw człowieka w
Unii Europejskiej, pytali także o różnice między życiem w
Polsce i w pozostałych krajach
europejskich. Młodzież uczestnicząca w zajęciach nie ukrywała swojego zadowolenia z
uczestnictwa w spotkaniu. W
ramach programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej” został
ogłoszony konkurs na esej w
klasach III, klasy drugie zaś
otrzymały zadanie wykonania
prezentacji multimedialnej, a
klasy pierwsze przygotowywały plakaty. Esej został wysłany
na konkurs. Podsumowaniem
przeprowadzonych działań był
wspomniany już VIII Szkolny
Dzień Europy, który odbył się
w naszym gimnazjum 11 maja
pod hasłem „5 lat Polski w Unii
Europejskiej”. Dzień Europy
zorganizowali nauczyciele języ-

ków obcych: Agnieszka Piszak,
Marta Powęska- Okoń, Marta
Zielińska, Grzegorz Okoń i
Michał Pawlik oraz opiekun
koła teatralnego - Justyna Salak.
Podczas uroczystości
zostały pokazane prezentacje
multimedialne klas II. Wystawiono także przedstawienie
przygotowane przez koło teatralne ,,Podróż po Europie”
i rozstrzygnięto konkursy na
plakat pt. ,,5 lat Polski w Unii
Europejskiej”.
Klub Młodzieżowego
Wolontariatu „KIMPAK”
Radomskie Dni Godności to
święto organizacji samorządowych i pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez integrację
ich z mieszkańcami miasta.
Klub Młodzieżowego Wolontariatu „KIMPAK” z PG w tym
roku również przyłączyło się
do tej akcji. 16.05 w sobotę
wolontariusze wraz z opiekunem panią pedagog Jolantą
Politowską na terenie MOSiR
na Borkach pomagali w zabawie osób niepełnosprawnych.
Największe zainteresowanie
wśród uczestników wzbudzał
Radomir, żywa maskotka,
którą miał zaszczyt być Adam
Winnicki. Uczestnictwo w tym
dniu przyniosło zadowolenie

Nasza szkoła przystąpiła do
programu edukacyjnego zatytułowanego „Jutro Opera” realizowanego przez Teatr Wielki
– Operę Narodową w Warszawie. Podstawowym założeniem
projektu było włączenie dzieci
będących na różnym etapie nauczania w realizację opery pt.:
„Nobile verbum” Stanisława
Moniuszki. Zalążkiem pomysłu był udział dzieci w przedstawieniu operowym „Dziecko
w krainie muzyki” wystawianym przez warszawskich artystów. Kolejnym działaniem
kulturalnym była „Akademia
Filmowa”, dzięki której nasi
uczniowie poznawali nowości
ﬁlmowe kina światowego. Projekcja ﬁlmów odbywała się w
salach naszej szkoły, co zminimalizowało koszty i dało możliwość uczestnictwa wszystkich
dzieci. W minionym semestrze
rozpoczęliśmy cykliczne spotkania dzieci z „żywą lekcją historii” prowadzone przez Agencję Widowisk Historycznych
„Arkona” z Torunia. Pierwsze
spotkanie było poświęcone czasom od Mieszka I do Bolesława
Krzywoustego.
Kontynuacją uczestnictwa
naszej szkoły w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” były obchody Dnia Patronów Braci An-

Justyna Salak,
Monika Skwirowska

Anna Paszkiewicz

9

::

Dzień Dziecka w gminie Jedlińsk

::

::

Dzień Dziecka w gminie Jedlińsk

::

Jedlińsk

Jedlińsk

Jedlińsk
10

Jedlińsk

Wielogóra

Jankowice

Wielogóra

Jankowice

Wielogóra

Jankowice
11

31

maja br. w Ośrodku
Sportu i Rekreacji
przez cztery godziny było
gwarno i wesoło. A wszystko to za sprawą ,,Pikniku ze
Strażą” z okazji Dnia Dziecka, który zorganizowało
Gminne Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej oraz
Ochotnicza Straż Pożarna z Jedlińska. Na impreze
przybył Wójt Gminy Wojciech Walczak. Organizatorzy przygotowali w tym
dniu atrakcyjne konkursy
dla naszych najmłodszych
mieszkańców. Dzieci młod-

Dzień dziecka w Jedlińsku
sze i starsze chętnie brały
w nich udział. Jak zawsze
wiele emocji wzbudziło
przeciąganie liny oraz zabawa z krzesłami. Co odważniejsi mogli sprawdzić swoje
umiejętności na torze przeszkód lub w szkole szczudlarzy. Ogromnym powodzeniem wśród najmłodszych
cieszyły się kręgle. Aby ten
dzień był inny od poprzednich, na twarzach dzieci
został wykonany fantazyjny
makijaż. Aatrakcją imprezy
były także maskotki gminne Rak i Miś, które przecha-

dzały się wśród świętujących i częstowały słodyczami. Gwoździem programu
był pokaz przygotowany
przez strażaków z Jedlińska,
którzy zaznajomili dzieci
ze specyﬁką swojej pracy
oraz pokazali profesjonalny
sprzęt strażacki i ratownictwa medycznego.
Piknik był znakomitą
okazją do spędzenia wolnego czasu z całą rodziną. Nie
było przegranych, wszyscy
otrzymali nagrody w postaci słodyczy. Na zakończenie
pikniku ze strażą dzieci i ich

rodzice regenerowali siły
przy grillu z pysznymi kiełbaskami i napojami, które
ufundowała Komisja ds.
Rozwiązywania Problemu
Alkoholowych.
Festyny obyły się także w
Wielogórze (31maja) oraz
w Jankowicach (7 czerwca).
Życzymy najmłodszym
mieszkańcom z okazji ich
święta radosnych dni, spełnienia marzeń i uśmiechu
na twarzach. Zdjęcia z Dnia
Dziecka na stronie 10.
AG

Spotkanie z dr Stefanem Rosińskim

27

maja br. o godz.
18:00 w Domu
Strażaka odbyło się spotkanie z dr Stefanem Rosińskim, etnografem, regionalistą, muzeologiem, twórcą
i pierwszym dyrektorem
Muzeum Wsi Radomskiej,
dyrektorem Muzeum Ludowych Instrumentów w Szydłowcu.
Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy oraz
Gminne Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej. Na zaproszenie
organizatorów
przybyli mieszkańcy oraz
Przewodniczący Rady Powiatu - Edward Krok, Prze-

wodniczący Rady Gminy
-Henryk Krzak. Spotkanie
poprowadził Adolf Krzemiński - pracownik Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego.
Poświęcone było ono promocji
najnowszej książki ,,Bitwa
Jedlińska - 11 czerwca 1809
roku”, której 200- lecie obchodzimy w tym roku. Dr
Stefan Rosiński jest autorem książek: ,,Jedlińsk okruchy historii. Jedlińskie
Kusaki” i ,,Jedlińsk-Paraﬁa
i Gmina w prasie dziewiętnastowiecznej”. Spotkanie
z autorem miało bogatą

Włodzimierz Mancewicz - aktor Tatru Powszechnego w Radomiu

Autor w trakcie podpisywanie książek

oprawę artystyczną i należało niewątpliwie do bardzo
udanych, chociaż zupełnie
nie do opowiedzenia ze
względu na wielowymiarowość. Fragmenty książek
prezentował Włodzimierz
Mancewicz - aktor Teatru
Powszechnego w Radomiu.
Przybyli goście z ogromnym
zainteresowaniem i uwagą
wysłuchali fragmentów kronik ks. Jana Kloczkowskiego i relacji uczestnika bitwy
Antoniego Białkowskiego
w wykonaniu artysty.
Spotkanie minęło w bardzo miłej atmosferze. Stefan
Rosiński opowiadał o swo-

ich fascynacjach bogatą
i ciekawą historią Jedlińska
oraz o przyszłych planach
twórczych. Spotkanie dopełniły tanga w wykonania
trio: Maria Gorzeń, Bohdan
Czerski i Jacek Kowalczewski.
Spotkanie zakończyło się
podpisywaniem
książek
przez autora. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową urzędu gminy, na której
można obejrzeć więcej zdjęć
ze spotkania
Agnieszka Gryzek

Majówka z Gminnym Centrum Kultury
można tam spotkać. Organizatorzy mięli również na
celu rozwijanie u młodych
ludzi wrażliwości na piękno przyrody oraz wzbogacanie wiadomości na temat
roślinności lasu w okresie
wiosennym.
Po zabawach na leśnej
polanie i długim marszu
uczestnicy rajdu dotarli do
Ludwikowa. Tam czekała

2

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej zakwaliﬁkowało się do realizacji projektu z PO KL Działanie 7.3 ,,Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji”. Projekt nasz nosi tytuł ,,Łączmy się w tańcu”. Realizację jego
rozpoczniemy po zakończeniu negocjacji z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Szczegółowe informacje o naborze beneﬁcjentów
i terminie realizacji dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Gminy.
12

maja 2009 roku grupa dzieci i młodzieży
z GCKiKF wraz z opiekunami wyruszyła na pieszy rajd
do Ludwikowa. Wybór trasy
był nieprzypadkowy. Droga
wiodła bowiem przez las
i łąki, które w maju wyglądają szczególnie uroczo.
Głównym celem organizatorów była popularyzacja
takiej formy wypoczynku jak turystyka piesza,
która w dobie „szklanego

na nich grupa rówieśników
oraz ognisko, przy którym
wszyscy zmęczeni marszem
piekli kiełbaski. Nie zabrakło również gier i zabaw
sprawnościowych.
Majówka udowodniła, iż
zajęcia w plenerze są doskonałą formą spędzenia wolnego czasu.
Anna Malinowska

ekranu” została całkowicie
wyparta ze świadomości
młodego człowieka. Pieszy
rajd to wspaniała okazja,
aby w sobotnie popołudnie
wyjść z domu i spędzić je
z rówieśnikami w sposób
aktywny.
Podczas
odpoczynku
w lesie dzieci mogły wziąć
udział w różnych quizach
i zagadkach związanych
z życiem leśnych zwierząt oraz roślinnością, jaką
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W

nowym
roku
szkolnym
znajdzie miejsce w Przedszkolu w Jedlińsku 125 dzieci
w 5 oddziałach. Przedszkole stwarza warunki do
wszechstronnego rozwoju
małego dziecka. Zapewnia
pobyt wszystkim zgłoszonym dzieciom. Znaczenie
tej placówki w środowisku
jest nie do przecenienia.
Dowodem tego są najważniejsze
uroczystości

w kalendarzu przedszkola - Dzień Matki i Dzień
Dziecka. Dnia 26 maja
wszystkie mamy naszych
przedszkolaków świętowały na placu przedszkola ze
swoimi pociechami. Były występy, niespodzianki
oraz wspólny poczęstunek
– grill. Łzy radości mam
oraz ich duma ze swoich
dzieci zawsze towarzyszą
podczas uroczystych spotkań. Dnia 1 czerwca na
placu przedszkolnym świętowało ponad 200 dzie-

W

ci. Dzieci z przedszkola
w Jedlińsku podejmowały
przyjaciół z zaprzyjaźnionych przedszkoli – Zakrzewa i Jastrzębi. Wspólna
zabawa, konkursy, występy,
poczęstunek integrują nasze placówki, mobilizują
do podnoszenia poziomu
pracy z najmłodszymi.
Obie uroczystości zaszczycili swoją obecnością
gospodarze Gminy – Wójt
Wojciech Walczak oraz pan

Sekretarz
Włodzimierz
Dłużewski, obdarowując
dzieci słodkościami oraz
składając życzenia.
Krótka informacja z ostatnich uroczystości to tylko
namiastka działań i pracy
placówki. Dzieci z przedszkola wielokrotnie uczestniczą w konkursach, spotkaniach oraz uroczystościach. Imprezy o ogromnym zasięgu takie jak: bal
w przedszkolu oraz Dzień
Babci i Dziadka gromadzą
całe rodziny. Zapewniamy

„Podaj łapę!”-A.Wegmann. Poradnik zawiera praktyczne rady dotyczące wyboru,tresury
i dbania o psa. Dobre rady i spostrzeżenia wzbogacone barwnymi fotograﬁami będą cenną
inspiracją i wzorem do naśladowania.
„Cud nad Wisłą: bitwa warszawska 1920”-M.Tarczyński. Książka poświęcona wojnie polsko-bolszewickiej w 1920r. Autor przedstawia sytuację polityczną i wojskową w sierpniu
1920r, charakteryzuje dowództwo Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego oraz liczebność obu
wojsk. Najwięcej miejsca poświęca opisowi słynnej bitwy, znanej jako „Cud nad Wisłą”.
„Przeklęte złoto”-E. Lowell. To pasjonująca opowieść o miłości i ryzyku, nadnaturalnej mocy i starożytnym złocie, które ściąga śmiertelne niebezpieczeństwo na dwoje ludzi połączonych namiętnym uczuciem.

również dzieciom z deﬁcytami wszelką pomoc:
logopedy, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Współpracujemy z wieloma instytucjami: szkołami,
GOK, biblioteką, policją,
promując naszą placówkę
w środowisku. Serdeczne
słowa podziękowania składam wszystkim osobom
przychylnym placówce wychowania przedszkolnego
– organowi prowadzącemu
za pomoc i wsparcie. Dzię-

kuję wszystkim placówkom
oświatowym oraz instytucjom za współpracę i pomoc we wszystkich przedsięwzięciach. Najcieplejsze
słowa kieruję do dzieci
i rodziców, jestem wdzięczna za wspaniałe relacje.
Życzę wszystkim udanego
wypoczynku letniego.
Dyrektor PrzedszkolaWanda Walczak

Z życia Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

ponad pięćdziesięcioletniej historii
Domu Pomocy Społecznej
w Jedlance nie było wydarzenia, które miało miejsce
22 kwietnia 2009r. W tym
dniu odbył się ślub pensjonariuszy z tutejszego domu.
Na ślubnym kobiercu stanęła Maria Staniszewska i Czesław Dzwonek. Nowożeńcy
poznali się trzy lata temu,
kiedy to p. Czesław przyjechał do naszego Domu
z Mszany Dolnej. W niedługim czasie podjął decyzję o przeniesieniu się do Jedlanki na stałe, by być bliżej
p. Marii. Wspólne obcowanie, spacery i rozmowy zbliżyły do siebie Marię i Cze-

14

Warto przeczytać

Z życia Przedszkola w Jedlińsku

sława czego konsekwencją
był ślub i wesele. Decyzja
o dalszym wspólnym życiu
została podjęta dosyć szybko. Przygotowania do uroczystości trwały miesiąc, tu
dużą pomocą i inicjatywą
wykazał się Dariusz Religa,
który podjął się realizacji.
Sam ślub odbył się w Kaplicy w Jedlance, sakramentu udzielał ks. Przemysław
Mąkosa. W uroczystości
wzięli udział zaproszeni goście, w tym najbliższa rodzina, przyjaciele, pensjonariusze oraz personel. Swoją
obecnością zaszczycił również Wójt Gminy Jedlińsk
Wojciech Walczak. Po mszy
nowożeńcy wraz z gość-

mi udali się na przyjęcie,
które odbyło się w Domu
Pomocy. Zespół muzyczny ,,Gama’’ składający się

z mieszkańców uświetnił tę
uroczystość.
Marta Dąbrowska

„Ogród wypoczynkowy”-H.Jantra. Ogród może być uroczym miejscem, dającym odprężenie po dniu pełnym napięć,
pozwalającym na urządzenie małych przyjęć i uprawianie hobby, a także wspaniałym terenem do zabaw dla dzieci.
Jak stworzyć taki ogród? Nato pytanie odpowiada nam poradnik, który zawiera liczne wzory zagospodarowania przestrzeni przy domu,a także urządzenia tarasu i ogrodu zimowego, propozycje doboru roślin i projekty prostych budowli.

Bożena Starzyńska

W

Spotkanie z Janem Pawłem Kransodębskim

ramach 32 Radomskiej Wiosny Literackiej gościem Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jedlińsku był Jan Paweł Krasnodębski.
Spotkanie z młodzieżą
szkolną odbyło się 26 marca
2009r.
Jan Paweł Krasnodębski –
poeta, prozaik. Debiutował
jako poeta na łamach miesięcznika „Odra” w 1970r.
Laureat nagrody im. A.
Bursy w roku 1973 za debiut
prozatorski „Dużo słońca
w szybach”. Od 1991 prowa-

dzi gabinet terapeutyczny,
pracując z ludźmi dotkniętymi chorobą alkoholową.
Problematykę uzależnień
i problemów wieku dorastania porusza w swoich książkach: „Marsz dowolny”
(1976), „Kocia łapa” (1983),
„Odwyk” (1989), „Jestem”
(1995), „Stokrotka” (1998),
„Hazard” (2003), „Koniobójca” (2007), „Diament”
(2009), „Stokrotka i demony” (2009).
Bożena Starzyńska

Jan Paweł Kransodębski

Wójt Gminy Jedlińsk
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej

ZAPRASZAJĄ
na

IV TURNIEJ SOŁECTW
13 września 2009 r., godz. 13:30
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedlińsku
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Lisów – jedna z najstarszych miejscowości w gminie

ierwsza
informacja
o Lisowie pochodzi
z Kodeksu Dyplomatycznego Polski z 1191 roku / Kodeks Dyplomatyczny Małopolski, część I, s.5/. Nazwę
wsi zapisano wtedy jako
Lissowo. Wieś wymienia się
też w spisach kościelnych
z lat 1325-1327. Nazwa wsi
pochodzi od staropolskiego
imienia „Lis”. W 1411 roku
zapis o wsi Lyssow pojawia
się w sandomierskich księgach sądowych z których
wynika że wieś pierwotnie
należała do paraﬁi Goryń.
Około 1414 roku kościół
we wsi wybudował i uposażył Kielczo rycerz-dziedzic
Klwat i Lisowa. Lisów stał
się więc siedzibą paraﬁi.
Jan Długosz w „Liber Beneﬁciorum…” zapisał :Lyszow primum, secundum
dicta Komorniki tertium
dictum Pyasseczny” / tom
II, s.334/ . Wieś zwano Lisów Komorniki a także Lisów Piaseczno. Za czasów
Jana Długosza dziedzicem
wsi był Dobrogost herbu
Nałęcz, a do paraﬁi należały jeszcze Bartodzieje i Pia-

6

Huntlej Gordon i Sołtyków.
W tym okresie przy kościele funkcjonował szpital dla
ubogich. W 1818 roku wieś
dziedziczył Filip Kordowski. Po nim wieś stała się
własnością Jana Kuszewskiego, zmarłego w 1837
roku. W 1847 roku w Lisowie stało tylko 12 domów.
Według opisu z tego okresu
wieś „Ma grunty mierne,
sapowate, ze stawem, lasu niewiele, łąk i pastwisk
poddostatek, ale błotnistych pod Radomką” /Opis
powiatu radomskiego przez
ks. Siarczyńskiego, s.77/.
W źródłach kościelnych
znajdujemy informację, że
kościół w Lisowie został
zamknięty z powodu złego
stanu technicznego w połowie XIX wieku. Mieszkańcy chodzili w tym czasie
na nabożeństwa do kaplicy
w Piasecznie i do kościoła
w Jedlińsku. W latach sześćdziesiątych dziedzicem wsi
był Gustaw Porawski. Za
jego czasów nastąpiła parcelacja gruntów dworskich.
W końcu XIX wieku we
wsi było 20 domów i 209

mieszkańców. Wieś miała
obszar 1088 mórg ziemi,
z czego ziemi dworskiej było 395mórg. Nowy kościół
w Lisowie powstał w latach osiemdziesiątych XIX
wieku. Zapisano nazwisko
dobroczyńcy paraﬁi w tym
czasie, był to Wojciech Potera. W 1938 roku wieś liczyła
już 53 budynki mieszkalne.
Obecnie Lisów to duża
prężnie rozwijająca się wieś
licząca 726 mieszkańców
położona nad malowniczą
rzeką Radomką. Przez wieś
wiedzie jeden z 15 turystycznych szlaków rowerowych wyznaczonych przez
Związek Gmin Radomka.
W 2005 roku dzięki zaangażowaniu lokalnych działaczy i dużym wkładzie pracy
własnej mieszkańców powstało boisko sportowe. Lisów jest jedną z trzech miejscowości na terenie gminy
gdzie powstały duże gospodarstwa rolne prowadzone
przez młodych rolników.
Lisowskie
gospodarstwa
specjalizują się w hodowli
krów mlecznych i opasów.
WW

XXXII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

maja w Zespole Szkół
Agrotechnicznych zostały rozegrane powiatowe
eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Gminę Jedlińsk reprezentowały dwie drużyny:
PG w Jedlińsku w składzie
Ola Matysiak, Paweł Kalbarczyk, Dawid Górka
i PSP w Starych Zawadach
w składzie Ania Rędzia,
Magda Kowalczyk, Paweł
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seczno. Z tej wsi pochodzi
ród Lisowskich herbu Nałęcz. Zachowały się zapiski
sądowe z XV wieku na temat podziału dóbr między
Lisowskimi. W 1508 roku
dziedzicem wsi był Mikołaj z Lisowa. Według spisu
poborowego z 1569 roku
właścicielami byli: Zoﬁa
Lisowska oraz Wawrzyniec
Lisowski z braćmi.
Do uposażenia kościoła,
według źródeł z XVI wieku
należała wieś Jeziorna / 5
kmieci z tej wsi należało do
probostwa/. Włościanie ci
płacili po 40 grzywien rocznie, po 30 jaj i 2 kapłony.
Do plebana należały też trzy
pola zwane Laska, Gaj i Załów. Po Lisowskich w końcu
XVI wieku wieś przechodziła na własność różnych
rodów. Nowy kościół we
wsi w 1644 roku wystawił
dziedzic Piaseczna Hieronim Piasecki. Gdy katolicki
kościół w Jedlińsku był zajęty przez arian do kościoła w Lisowie przychodzili
katolicy z Jedlińska. Trwało
to 70 lat. W XVIII wieku
dziedzicami wsi był rody de

Wójcik. Turniej ten ma na
celu propagowanie wśród
dzieci i młodzieży zasad
bezpiecznego zachowania
się na drogach, w tym znajomości reguł udzielania
pierwszej pomocy przedlekarskiej, doskonalenie techniki jazdy rowerem, promowania turystyki rowerowej
i zachęcania do aktywnego
wypoczynku. Na szczeblu
powiatu obie drużyny były bezkonkurencyjne. Bez

problemu przeszły do etapu
rejonowego. W zmaganiach
rejonowych drużyny miały
problemy z pytaniami testowymi z zakresu pierwszej pomocy. Tor przeszkód
jak i miasteczko ruchu drogowego nie sprawiło im
większych kłopotów. Drużyna z PG z Jedlińska zajęła
I miejsce, drużyna ze Starych
Zawad II miejsce. Miejsca
te dawały awans do eliminacji wojewódzkich, które

odbyły się na terenie Automobilklubu Radomskiego.
W ﬁnale uczestniczyło po
12 drużyn z gimnazjum
i szkół podstawowych z całego Mazowsza. Eliminacje
były na wysokim poziomie.
Ostatecznie uczniowie PG
w Jedlińsku przygotowani
przez Krystiana Kilara zajęli II miejsce, a podopieczni Iwony Śmiechowskiej
IV miejsce.
Iwona Śmiechwska

R

ada Gminy obradowała na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady w dniach:
-30 marca br.
-20 kwietnia br.
-25 maja br.
Podjęte zostały uchwały w
sprawie:
30 marca:
-nr XXVIII/9/09 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy Jedlińsk na 2009 r.,
-nr XXVIII/10/09 nadania
nazwy drodze wewnętrznej
położonej w Jedlińsku,
-nr XXVIII/11/09 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę dla
sołectwa Klwatka Szlachecka z terenu gminy Jedlińsk,
-nr XXVIII/12/09 kontynuacji przez Gminę Jedlińsk
w 2009 r. realizacji projektu
systemowego „Kobieta aktywna Kobietą jutra” w ramach Działania 7.1. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej , Priorytetu VII
–Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
20 kwietnia:
-nr XXIX/13/09 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2008 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi,
-nr XXIX/14/09 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy Jedlińsk na 2009 r.
-nr XXIX/15/09 nabycia
nieruchomości na rzecz
gminy Jedlińsk,

Z prac Rady Gminy
25 maja:
-nr XXX/16/09 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy Jedlińsk na 2009 r.
-nr XXX/17/09 udzielenia
pomocy ﬁnansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu,
-nr XXX/18/09 uchwalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jedlińsk,
-nr XXX/19/09 diety dla
sołtysów.
Wójt Gminy wydał
w tym czasie Zarządzenia
w sprawie:
-ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż
nieruchomości
komunalnej w Bierwcach,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
drogi gminnej Jedlanka
–Bierwiecka Wola,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
drogi gminnej Wielogóra-Klwaty,
-ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury
ﬁzycznej i sportu w 2009 r.
-przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Jedlińsk za
2008r.
-rocznego sprawozdania ﬁnansowego za 2008r. Instytucji Kultury podlegających
Radzie Gminy Jedlińsk p.n.
GBP i GCKiKF,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
drogi gminnej Lisów-Borki,

-powołania komisji Przetargowej na przebudowę
drogi gminnej Jankowice
–Radomka,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
ulic: Stawna i Krótka
w Jedlińsku,
-powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż samochodu specjalistycznego
pożarniczego marki STAR
200 nr rejestracyjny WRA
40 EF rok produkcji : 1985,
-określenia maksymalnego
miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek
i zakładów budżetowych
gminy Jedlińsk,
-ogłoszenia II publicznego
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnej w
Bierwcach,
-ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych w Urzędzie
Gminy w Jedlińsku,
-powołania składów osobowych obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do
Parlamentu Europejskiego,
-powołania Komisji Przetargowej na budowę zespołu boisk sportowych –Moje
boisko Orlik 2012,
-wygaśnięcia członkowstwa
w składach obwodowych
Komisji Wyborczych
w wyborach do Parlamentu
Europejskiego
zarządzonych na dzień 07.06.2009 r.
-powołania Komisji Przetargowej na budowę Ośrodka Zdrowia we Wsoli,
- powołania Komisji Przetargowej na budowę parkingu i infrastruktury owa-

rzyszącej przy ulicy Gombrowicza we Wsoli
- sposobu przeprowadzenia
służby przygotowawczej i
organizowania egzaminu
kończącego tę służbę,
-powołania Komisji Przetargowej na modernizację
i przebudowę drogi Jedlanka-Nowa Wola,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
drogi gminnej Klwaty-Kamińsk oraz trzy Zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Stałe Komisje Rady odbyły posiedzenia zgodnie
z zaplanowanym harmonogramem pracy na rok
budżetowy. Oceniane było
między innymi sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za 2008 r.
Dochody
zrealizowane zostały w wysokości:
35.278.712,57 zł, co stanowi 113,7% planu i oznacza
wzrost o 21,8% w stosunku
do 2007 r.
Wydatki wykonano w
kwocie 31.788.011,07 zł,
stanowiącej 96,51% planu.
Wydatki wzrosły o 12,6 %
w odniesieniu do ubiegłego
roku. Nie stwierdzono zaciągania zobowiązań ponad
plan wydatków.
Rada Gminy rozpatrzyła
sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2008 r. i udzieliła Wójtowi absolutorium.
Kolejna sesja przewidziana jest na koniec czerwca
br.
Ewa Koper

 LICZY SIĘ POMYSŁ !!! 
Szanowni Państwo!
W kwietniu ruszyła trzecia edycji konkursu ,,MIESZKAJMY PIĘKNIEJ” Rozgrywany jest on w trzech kategoriach: najładniejszy ogród, posesja, sołectwo. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej urzędu gminy: www.jedlinsk.pl oraz u sołtysów. Pisemne zgłoszenia do konkursu przyjmuje Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku ul. Krótka1 do dnia 08.08.2009r.
A zatem warto, uporządkować swoje posesje, ogrody, sołectwa. Warto wyeksponować to, co piękne – stare drzewa, piwnice, krzewy. Ogródki ukwiecić modnymi znów kwiatami: piwoniami, nasturcjami, ﬂoksami,
ostróżkami i malwami. Niewielkim nakładem pracy można urządzić przytulne miejsce na wypoczynek. Kiedy zadbamy o nasze przydomowe ogródki i posesje wzrośnie estetyka naszych sołectw, a wtedy będzie
dzielił nas tylko krok od tytułu ,,Najładniejsze sołectwo gminny Jedlińsk-2009 r.” .Tytułem tym, jak do tej
pory, może się poszczycić Ludwików i Jedlanka. Kto do nich dołączy w tym roku, okaże się w sierpniu.
Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe.
Zapraszamy.
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dana wiosna sportowców naszej gminy: Rędzia - mistrzynią Polski seniorek,błyskotliwy awans Strażaka Wielogóra, czwórka strzelców w ﬁnałach olimpiady,
PSP z Jedlińska zdominowała
ﬁnały XI MIMS.
Historyczny sukces
Julity Rędzi
Wychowanka ULKS Jedlińsk, od 3 lat startująca
w barwach warszawskiej Legii
wywalczyła tytuł Mistrzyni
Polski seniorek w konkurencji
karabinu sportowego. W gronie pokonanych przez Julitę
zawodniczek znalazły się reprezentantki Polski z olimpiady w Pekinie – Agnieszka Staroń i Sylwia Bogacka. Rędzia
jest tegoroczną maturzystką
i co warte podkreślenia jeszcze
juniorką. W ubiegłym roku została dwukrotną rekordzistką
Polski juniorek w KPN. Może wystartuje na olimpiadzie
w Londynie?

SPORT

sześć kolejek przed końcem
rozgrywek. A jak zapowiadają
działacze, na czele z prezesem
Januszem Mazurkiem, to nie
koniec marzeń. W kolejnych
sezonach chcą powalczyć
o jeszcze wyższe cele. Gratulując awansu życzymy, by ambitne plany się spełniły!
Powody do zadowolenia są
także w Jedlińsku. Mimo ubytków kadrowych po pierwszej
rundzie, trener Roman Małek
poprowadził A-klasowy LKS
skutecznie. W trakcie rozgrywek zespół awansował w ligowej tabeli i ostatecznie uplasował się na piątym miejscu.
W całych rozgrywkach zespól
zremisował czterokrotnie, odnosząc 17 zwycięstw. Jednym
z największych problemów
LKS-u jest brak silnej drużyny
młodzieżowej. Klub cały czas
prowadzi nabór od rocznika
1993. Chłopaki!- Wystarczy po
prostu przyjść na trening i zapisać się! Kluby w naszej gminie
czekają na Was!

Piłkarze Strażaka wraz gronem działaczy i sympatyków tuż po wywalczeniu awansu do klasy A

Dotrzymali słowa!
Przed rozpoczęciem rewanżowej rundy w klasie B trener
Strażaka Wielogóra Paweł Farbiś zapowiadał w imieniu swoim i piłkarzy, że nie tylko chcą
awansować ale i zwyciężyć we
wszystkich kolejnych spotkaniach. Ta sztuka się udała. Styl
jaki zaprezentował w tegorocznych rozgrywkach Strażak był
imponujący. Zaledwie jeden
remis w jesiennej rundzie oraz
trzynaście bramek to bilans
„strażaków” po stronie strat.
Ponad 100 bramek strzelonych
przeciwnikom daje średnio
5 goli w każdym spotkaniu.
Przy takiej postawie zespołu,
mającego kilkanaście „oczek”
przewagi nad drugą Pilicą
Nowe Miasto, kibice mogli
się cieszyć z awansu już na
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W drodze do ﬁnałów OOM
Aż czwórka strzelców ULKS
Jedlińsk wystąpi w ﬁnałach
XV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbędzie
się w lipcu w Krakowie. Liderką wydaje się być Dominika
Milik. Trzykrotna medalistka
mistrzostw makroregionu zaprezentowała już niezłą formę,
osiągając dwukrotnie 389 pkt.
Osiągniecie takiego wyniku
w ﬁnale OOM gwarantuje
ścisłą czołówkę, ale żeby myśleć o medalu trzeba jeszcze
dołożyć 1 – 2 pkt. W rywalizacji z zawodniczkami kadry
olimpijskiej w Międzynarodowych Mistrzostwach Wybrzeża
w Ustce „Miśka” zajęła 5 miejsce, w Ogólnopolskich Mistrzostwach LOK w swojej kategorii
wiekowej okazała się najlepsza.

Malinowskiej (kula) i Milenie
Relidze (dysk).W mistrzostwach okręgu radomskiego
zarówno w kategorii młodzików jak i juniorów młodszych
ULKS okazał się najlepszy drużynowo, pokonując dominatora regionu - RLTL ZTE Radom. W mistrzostwach Polski
w wielobojach wśród juniorek
na czwartym miejscu uplasowała się nasza wychowanka
Marlena Maj (KS Warszawianka), która poprawiła swoje najlepsze wyniki w czterech konkurencjach. Znakomity wynik
osiągnęła w skoku wzwyż
– 172 cm, będąc najlepszą wieloboistką w tej konkurencji.

nowie podchodzili do prognoz
spokojnie, pamiętając o ubiegłorocznych, pechowych startach. Przypomnijmy, że z pięciu zespołów tylko chłopcy
z gimnazjum w Jedlińsku wywalczyli złoto, a pozostałe ekipy znalazły się poza podium.
W bieżącym roku znów pięć
ekip w ﬁnałach, a że historia
lubi się powtarzać… Jednak
tym razem w Siedlcach nasze sztafety przełajowe zaprezentowały się rewelacyjnie.
Dziewczęta z podstawówki
w Jedlińsku od startu biegły
w czołówce. Po czterech zmianach w walce o pierwsze miejsce liczyły się już tylko dwa

„Warzywko” czyli Mateusz Kapusta w chwili koncentracji.

Drugą reprezentantką będzie
Żaneta Markowska. W trakcie
zawodów w Krakowie o „Złoty
Muszkiet”, będących kwaliﬁkacją do OOM, wystrzelała
383 pkt., zajmując ostatecznie siódmą lokatę. Nazywana
przez kolegów „Żabą” po raz
czwarty w sezonie poprawiła rekord życiowy, a wspólnie
z Milik zajęła drugie miejsce
drużynowo w tych prestiżowych zawodach.
Po raz drugi w OOM wystąpi Konrad Bzducha. Kwaliﬁkację do ﬁnałów wywalczył
w Bydgoszczy, zajmując siódme miejsce w zawodach z cyklu
„Złoty Muszkiet”. 374 punkty
to najlepszy wynik „Kondzia”
w tym roku. Czy poprawi ubiegłoroczną 13-tą lokatę? Systematycznie podnosił wyniki
Mateusz Kapusta. Regularnie
plasował się w „dziesiątkach”
na zawodach ogólnopolskich
w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ten
nieźle zapowiadający się „kulomiot” w sekcji lekkiej atletyki, wybrał technikę miotania
kulek z broni sportowej na 10
i 50 metrów do celu. I czyni
to z powodzeniem. A zatem,

samych dziesiątek na olimpiadzie i odrobiny szczęścia! To
ważne, ponieważ poziom czołówki jest wyrównany, a medale są tylko trzy. Szansę na
występ w ﬁnałach OOM mają
także lekkoatleci. Bliżej celu
jest Martyna Kopcińska, której niewiele brakuje do awansu w rzucie młotem. O awans
może postarać się także Krystian Plewiński w biegu na 400
m ppł, ale w walce z rywalami
o rok starszymi będzie to zadanie niezwykle trudne.
Sukcesy lekkoatletów
Mistrzostwa
Mazowsza
Młodzików w lekkiej atletyce
przyniosły spory sukces reprezentantom Jedlińska. Na
stadionie w Płocku jedyny
złoty medal dla ULKS zdobył
Mateusz Piątkowski, pokonując najszybciej dystans 110
m ppł. Drugi medal , tym razem srebrny, wywalczył wraz
z kolegami w sztafecie 4x100
m. Także na drugim stopniu
podium stanęli Sylwia Świątkowska oraz Daniel Krawczyk
w biegu na 1000 m, Agnieszka
Paluch -100 m ppł. i Tolek Hupało w biegu na 300 m. Brązowe krążki przypadły Beacie

Najlepsze na Mazowszu sztafety 4x 100 m młodzików - na drugim stopniu od lewej: M. Piątkowski, K. Kucharczyk, D. Walczak i A. Hupało

Finały XI MIMS w sztafetowych biegach przełajowych - na mecie
Patrycja Plewińska w geście zwycięstwa.

Czapki z głów!
(czyli 5x PSP Jedlińsk )
Finały Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej tradycyjnie rozpoczęły się od indywidualnych i drużynowych biegów przełajowych. Z naszego
terenu zakwaliﬁkowali się do
nich przedstawiciele szkół z
Jedlińska, Wsoli , Starych. Zawad i Wierzchowin.
Najlepsze występy indywidualne zanotowali Kasia Szczęsna i Patrycja Plewińska z PSP
w Jedlińsku, które były czwarte
w swoich kategoriach wiekowych. Jako szósta przybiegła
Iga Makulska, siódmy Adam
Piórkowski, dziesiąty Łukasz
Krawczyk (wszyscy Jedlińsk).
Ireneusz Chojnacki z Wierzchowin zajął osiemnastą lokatę,
Anna Rędzia (Stare Zawady)
była trzydziesta. Wśród gimnazjalistów najlepiej zaprezentowała się Sylwia Świątkowska
z Jedlińska, sklasyﬁkowana jako ósma. Dziewiąty minął linię
mety Przemysław Plewiński
ze Wsoli. Wyniki rywalizacji
drużynowej okazały się znakomite. PSP w Jedlińsku zwyciężyła zarówno wśród dziewcząt
jak i chłopców. Gimnazjum
z Jedlińska na drugim miejscu
także w obu kategoriach.
Po dobrych występach drużynowych można było liczyć
na sukcesy sztafet. Ale opieku-

zespoły – PSP 263 Warszawa
i Jedlińsk. Od piątej zmiany
rywalki prowadziły i utrzymywały trzydziestometrową
przewagę. Na przedostatniej
zmianie, po skutecznym pościgu Klaudii Krzemińskiej,
jedlińszczanki wyszły na prowadzenie. Patrycja Plewińska,
liderka ekipy, nie zawiodła.
Kontrolowała spokojnie bieg,
przecinając linię mety jako
pierwsza. Dobrze w tym biegu zaprezentowała się druga
nasza sztafeta. Reprezentantki
Starych Zawad uplasowały się
na siódmej pozycji. Olbrzymie
emocje dla kibiców śledzących
rywalizację chłopców w kolejnym biegu. Rywale PSP w
Jedlińsku mocni – „jedynka”
z Ostrołęki, „szóstka” z Mławy i niespodziewanie „trójka”
z Płońska. To właśnie te cztery
drużyny nadawały ton walce,
zmieniając się na prowadzeniu
i kolejnych miejscach. Ekipa
z Płońska na dziewiątej zmianie uciekła pozostałym zespołom, chociaż Daniel Woźniak
stracił najmniej. W pościg, za
mającym ponad trzydziestometrową przewagę rywalem,
ruszył zamykający sztafetę
Jedlińska Adam Piórkowski.
Dogonił go tuż przed metą,
ostatkiem sił zdołał wyprzedzić i zapewnił Jedlińskowi
wygraną. Czwarte złoto dla

podstawówki! O niespodziankę sporego kalibru postarały
się gimnazjalistki z Jedlińska.
Wymieniano je wprawdzie
jako kandydatki do medalu,
ale co najwyżej brązowego.
Tymczasem nie tylko nawiązały one walkę z faworytkami
z Płocka i Siedlec, ale zdołały
wyprzedzić te ostatnie, plasując się na drugim miejscu.
Osłabieni brakiem lidera Damiana Rdzanka, gimnazjaliści
pobiegli na miarę możliwości,
zajmując piątą lokatę. Podopieczni Sławomira Słomki
oraz Aliny i Dariusza Cielniaków kontynuowali znakomitą
passę w czwórboju lekkoatletycznym szkół podstawowych.
W eliminacjach międzypowiatowych dziewczęta wygrały,
a chłopcy zakwaliﬁkowali się
do ﬁnału wojewódzkiego na
drugim miejscu. W decydującej rozgrywce na stadionie
w Kozienicach, po pierwszym
dniu zawodów (trzech konkurencjach) dziewczęta były na
trzecim - medalowym miejscu,
chłopcy na czwartym, mając
duże szanse na awans. Pozostała bowiem ich koronna konkurencja – długi bieg. Chłopcy
1000 m pobiegli świetnie, bijąc
swoje rekordy życiowe nawet o kilkanaście sekund. Ten
wysiłek został wynagrodzony
– awans na pierwsze miejsce,
zwycięstwo na Mazowszu oraz
wyjazd na ﬁnał ogólnopolski
do Bydgoszczy. W rywalizacji
indywidualnej trzecia lokata dla Adama Piórkowskiego,
którego wspierali Hubert Sąpór, Wojciech Szczęsny, Dawid
Walczak, Łukasz Krawczyk
oraz Daniel Woźniak. O pechu
mogły mówić koleżanki tryumfatorów. Zabrakło zaledwie
jednego punktu do utrzymania medalowego miejsca. Ale
i czwarte miejsce, po niezwykle udanym sezonie zasługuje
na brawa. W ﬁnałach igrzysk
wystąpiły dwie drużyny unihokeja. Dziewczęta ze Sta-

rych Zawad zagrały dobrze
w eliminacjach grupowych,
by w grze o półﬁnał przegrać
rzutami karnymi z PSP Piski
3:4. Po wygranej z Zielonką
5:1 i porażce z PSP 9 Siedlce
2:6 Stare Zawady znalazły na
szóstym miejscu. Na pociechę
pozostała satysfakcja z remisu
odniesionego w grach grupowych 4:4 ze zwyciężczyniami
turnieju –PSP 175 z Warszawy.
Chłopcy z jedlińskiego gimnazjum na ﬁnały wyjechali
przez „kuchenne drzwi”. Ze
startu w Łochowie zrezygnował uprawniony zespół PG 10
Radom, zwalniając tym samym miejsce dla kolejnej ekipy z eliminacji, którą była nasza drużyna. Zmontowany „na
szybko” zespół nie przyniósł
wstydu, zajmując ostatecznie
szóstą lokatę. Więcej spodziewano się po startach gimnazjalistów w ﬁnałach igrzysk
w lekkiej atletyce. Zaprezentowali jednak oni już wakacyjną formę. Chłopcy zawiedli
zupełnie, mając w dorobku
jeden srebrny medal Krystiana Plewińskiego na 400 m
i dalekie miejsce drużynowo.
Mimo kilku pechowych zdarzeń, dziewczęta, ze srebrnym
medalem Beaty Malinowskiej
w pchnięciu kulą, wypadły ciut
lepiej, zajmując drużynowo
dziewiąte miejsce. Pięć drużynowych zwycięstw i jedno
trzecie miejsce indywidualnie
podstawówki z Jedlińska oraz
pięć drugich lokat (trzykrotnie
drużynowo, dwukrotnie indywidualnie) reprezentantów PG
w Jedlińsku to medalowy dorobek naszych szkół. W końcowym współzawodnictwie
PSP w Jedlińsku prawdopodobnie odniesie zwycięstwo,
ale na ogłoszenie oﬁcjalnych
wyników musimy jeszcze poczekać.
Krystian Kilar

W blasku złota - sztafeta PSP Jedlińsk
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Wystawa Teresy Leśniewskiej

czerwca 2009 roku
w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku miało
miejsce otwarcie wystawy
Teresy Leśniewskiej. Autorka prac urzeczona pięknem starych zabudowań
i domów znajdujących się

w Jedlińsku postanowiła
uwiecznić je na swoich płótnach. Wystawa nosi tytuł
„Ocalić od zapomnienia”.
Zamiarem autorki było zatrzymanie tego, co bezpowrotnie przemija.
Na wernisaż przybyli: władze gminy Jedlińsk

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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(Henryk Krzak - Przewodniczący Rady Gminy
wraz z radnymi i Wojciech
Walczak - Wójt Gminy Jedlińsk), mieszkańcy gminy Jedlińsk oraz znajomi i
przyjaciele malarki.
Wszyscy, którzy pojawili
się na wystawie gratulowali

Redakcja:
Włodzimierz Dłużewski - redaktor naczelny
Agnieszka Gryzek - sekretarz redakcji
Krzysztof Sułek - skład
26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19
tel.fax. (0-48)32-13-021
jedlinsk@jedlinsk.pl

Nakład: 2500 egz.

pani Teresie pomysłu i życzyli dalszych sukcesów.
Wystawę można oglądać
w Gminnym Centrum Kultury od wtorku do soboty
w godz. 12:00 - 19:00 do 24
czerwca 2009 r.
Serdecznie zapraszamy.
Anna Malinowska
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