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Słowo Wójta
Drodzy Państwo.
Pragnę Państwa poinformować, że Gmina Jedlińsk jako jeden z członków założycieli powołała
Lokalną Grupę Działania
„Razem dla Radomki”.
Więcej informacji na temat
stowarzyszenia można uzyskać na stronie internetowej
www.razemdlaradomki.pl i stronach naszej gazetki.
Pozwólcie Państwo, że w telegraﬁcznym skrócie przedstawię również sprawozdanie z prac prowadzonych na
terenie naszej gminy. Podobnie jak w latach ubiegłych
w okresie wakacji prowadzone były prace remontowo-porządkowe w naszych szkołach a najważniejsze z nich
to: przebudowa kotłowni węglowej przy PSP w Jedlance
na kotłownię gazową, wymiana stolarki okiennej w starej
części budynku ZSP we Wsoli, budowa nowego ogrodzenia w ZSP w Wierzchowinach. Zainstalowano także piłkochwyty przy boiskach piłkarskich w Klwatce Szlacheckiej, Mokrosęku i Jedlance.
Do chwili obecnej wybudowano lub kapitalnie wyremontowano następujące odcinki dróg: Jedlanka - Bierwiecka Wola, Wielogóra - Klwaty, Lisów Borki, Klwaty Kamińsk, Jankowice - Radomka, Wielogóra ul.Kościelna,
Jedlanka - Nowa Wola, Jedlińsk ul.Stawna i Krótka oraz
drogi w Piastowie a także parking przy Świetlicy w Ludwikowie i ul. Gombrowicza we Wsoli.
Aktualnie trwają lub w najbliższym czasie się rozpoczną
prace przy budowie; południowej obwodnicy Jedlińska,
ul.Orkana w Wielogórze, drodze Boża Wola – Wierzchowiny, Wola Gutowska – Narty, Bierwce – Kruszyna, Lisów
– Świetlica, Wsola – Marcelów i w Klwatce Szlacheckiej.
Rozpoczęły się także prace na dwóch ważnych i od lat
oczekiwanych odcinkach dróg powiatowych tj. Wsola Wojciechów i przez Górną Wolę.
Kończymy budowę wodociągu Lisów – Godzisz i kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” w Jedlińsku. W szybkim tempie postępują również prace przy
budowie Ośrodka Zdrowia we Wsoli.
Niepokojąca natomiast jest sytuacja gospodarstw rolnych gdzie mimo nienajgorszych zbiorów coraz trudniej z
optymizmem patrzeć w przyszłość a to za sprawą niskich
cen zbytu i stale rosnących kosztów produkcji. Myślę, że
mimo poważnych trudności organizacyjnych należałoby
zastanowić się nad zrzeszaniem się rolników w grupy producenckie.
Wojciech Walczak

Ośrodek zdrowia we Wsoli
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Henryk Krzak urodzony 5 lutego 1944 r. w Wielogórze.
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.
Wyższe wykształcenie rolnicze uzyskał w Wyższej Szkole
Rolniczej w Olsztynie (obecnie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) w 1968 r. Pracował zgodnie z wykształceniem w Hodowli
Zarodowej w Kętrzynie.
Następnie podejmuje pracę w szkołach Rolniczych
w Polsce Północno-Wschodniej. Uzupełnia wykształcenie pedagogiczne.
W roku 1986 oddelegowany jest do pracy w Wojewódzkim Komitecie ZSL w Radomiu.
W roku 1990 powraca do pracy nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie gminy Jedlińsk. Pracuje
w PSP Bierwce, PSP Jedlińsk, PSP Wsola, gdzie pełni
funkcje wicedyrektora szkoły.
Od 2005 roku na emeryturze nauczycielskiej.
Działalność polityczną rozpoczyna w 1972 r. w ruchu
ludowym na terenie woj.: olsztyńskiego, białostockiego,
łomżyńskiego, radomskiego. Aktualnie członek zarządu
powiatowego PSL w Radomiu.
W samorządzie gminy Jedlińsk od 1990 r. przez wszystkie kadencje. Obecnie przewodniczący Rady Gminy.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, wyróżniony
Złotą Koniczynką PSL.
Życie prywatne: żona Maria-obecnie emerytka, syn
Radosław mieszka ze swoją rodziną w Sieradzu, wnuczka Aleksandra.

Apetyt (na) Gombrowicza

Po porannym rzęsistym
deszczu ani śladu. Słońce
coraz bardziej zuchwale
przebija się przez chmury
i nic sobie nie robi z tego, że
to już 12 września. Na rynku i w Ośrodku Sportu w Jedlińsku trwają ostatnie gorące przygotowania. O godzinie 15 Adam Pater aktor
warszawskiego teatru „Na
Woli” rozpoczyna drugą
edycję festynu artystycznego „Apetyt (na) Gombrowicza”. Pierwsza część imprezy
zgodnie z planem odbywała
się na rynku. Orkiestra dęta
działająca przy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jedlińsku
rozpoczęła swój występ od
standardu mówiącego ,że
„jest w orkiestrach dętych
jakaś siła”. Rzeczywiście jest
! Marsze, znane przeboje,
standardy jazzowe – wszystko to widzowie mogli wysłuchać w czasie trwającego
blisko 50 minut występu
orkiestry pod wodzą kapelmistrza Andrzeja Rajkowskiego. W chwilę później na
zaimprowizowanej scenie

tuż przy jedlińskim Raku
pojawiło się prawdziwe objawienie. Objawienie ma 20
lat jest studentką pedagogiki na Politechnice Radomskiej, pochodzi z Jedlińska,
a nazywa się Diana Michalewska. Obdarzona wielką
urodą i wielkim talentem
Diana wykonała kilkanaście
znanych przebojów, a nogi
słuchaczy same rwały się do
tańca.
Ponieważ patronem sobotnich spotkań był Witold
Gombrowicz, organizatorzy
nie mogli pominąć w programie pewnych prowokacji i zaskoczeń. Wszystkie
te cechy miał korowód sformowany na rynku, który
pod przewodnictwem „Raka”- maskotki Jedlińska,
orkiestry dętej i ogromnego portretu Gombrowicza
udał się w kierunku Ośrodka Sportu. Tam na deskach
sceny widzowie mieli okazję
zobaczyć artystkę współpracującą ze słynną Piwnicą pod Baranami panią
Dorotę Bębenek. Bliżej nie

znana w naszym regionie
piosenkarka udowodniła,
że nie zawsze tylko laureaci list przebojów warci są
uwagi. Dorota Bębenek,
absolwentka konserwatorium muzycznego w klasie
śpiewu, miss małopolski
sprzed kilku lat, zaprezentowała się z jak najlepszej
strony. Mocny głos, absolutny słuch, wspaniałe tzw.
„warunki sceniczne” oraz to
co nie wszystkim wykonawcom jest dane – umiejętność nawiązania kontaktu
z publicznością -wszystko
to spowodowało, że występ
Doroty Bębenek zakończył
się podwójnym bisem.
I wreszcie przyszedł czas
na najważniejszy punkt
programu. Opromieniony

sławą po ostatnim festiwalu
artystycznym MALTA w Poznaniu, teatr „Porywacze
Ciał” przedstawił spektakl
pod tytułem „Tajemnica wg
Gombrowicza”. Autorskie
przedstawienie twórców teatru zostało oparte na opowiadaniach Witolda Gombrowicza z tomu „Bakakaj”.
Opowiada o tajemnicach,
które otaczają człowieka
od chwili jego narodzin po
śmierć. W wydaniu Gombrowicza są to: polskość,
dziewictwo, kobieta, silny
mężczyzna, wojna, a także
rodzina. Porywacze Ciał
przedstawili te problemy
niezwykle ekspresyjnie. Nie
zawahali się wpleść kilka
wątków
współczesnych,
zgodnie z przyjętym przez

nich założeniem, że współczesny widz, ale także artysta tak przesycony jest
popkulturą, że tylko poprzez
nią postrzega otaczający go
świat, a nawet literaturę.
W czasie drugiej edycji
„Apetytu (na) Gombrowicza” udało się zrealizować
wszystkie
zaplanowane
punkty programu. Dla organizatorów zaskoczeniem
było duże zainteresowanie
najtrudniejszym w odbiorze spektaklem teatralnym,
a mizerne występami lokalnych artystów. Widocznie w Jedlińsku czekają na
wielką sztukę. Rozumie
to pewnie wójt gminy pan
Wojciech Walczak, który
po raz drugi otworzył Jedlińsk dla Gombrowicza.

Jak zawsze niezawodny, gdy
chodzi o poparcie dla ciekawych inicjatyw był pan
Tadeusz Osiński – Starosta Radomski. Co prawda
nie był widziany tego dnia
w Jedlińsku, ale pewnie zatrzymały go sprawy jeszcze
wyższej rangi. Podobnie
jak Marszałka Województwa Mazowieckiego pana
Adama Struzika. Bez pomocy wszystkich tych panów „Apetyt...” nie odbyłby
się o czym jest przekonana
fundacja „Wsola Pomost”pomysłodawca i główny
organizator całego zamieszania.
Beata Drozdowska

Uroczysty korowód władz gminy i uczestników Apetytu (na) Gombrowicza
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o raz kolejny organizatorzy,
którymi
byli: Wójt Gminy Jedlińsk
- Wojciech Walczak, ks.
prałat Henryk Ćwiek oraz
Gminne Centrum Kultury i
Kultury Fizycznej w Jedlińsku zaprosili mieszkańców
gminy na koncert w ramach
XXII Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Radom
– Orońsko 2009. Odbył się
on 20 września, o godzinie
16.00 w Kościele pod wezwaniem świętego Piotra i
Andrzeja w Jedlińsku. Był
to spektakl poetycko-muzyczny pt. „Dobrem zwyciężać”. Wystąpili w nim:
Włodzimierz
Matuszak
– popularny aktor, znany
między innymi z roli księdza proboszcza Antoniego
z serialu „Plebania” oraz
Robert Grudzień – wirtuoz
gry na organach, a zarazem
dyrektor festiwalu.
,,Dobrem zwyciężać” to

Koncert organowy
spektakl bardzo reﬂeksyjny,
odwołujący się do jednej z
najwyższych wartości cenionych przez społeczeństwo,
do ,,DOBROCI”, mówiący
także o tym, iż nie tylko siłą
można zmieniać ten świat.
Autorem scenariusza jest
Włodzimierz
Matuszak.
Koncert poświęcony był
tragicznym wydarzeniom
z przed 25 lat. W tym roku
bowiem obchodzimy okrągłą rocznicę śmierci księdza
Jerzego Popiełuszki. Zasadniczym wątkiem koncertu
były przemyślenia poświęcone przeciwstawianiu się
złu i unikaniu przemocy.
Wielowymiarowość
tego
spektaklu spowodowała, iż
cieszył się on ogromnym
zainteresowaniem, o czym
świadczył wypełniony po
brzegi kościół i gromkie
brawa. Sam autor w swoich
wypowiedziach mówi, iż
inspiracją do przygotowania programu wspomnie-

niowego była ,,- Tragiczna
śmierć kapłana, którego
jestem rówieśnikiem, dotknęła bardzo moje pokolenie. Odebrano mu życie za
to, że głosił prawdę, sprzeciwiał się niesprawiedliwości i nazywał kłamstwo po
imieniu. A przecież - jak
sam podkreślał - walczył

tylko dobrocią i słowem.
Był przeciwny jakiejkolwiek
przemocy, a ta przemoc go
dotknęła. Te wątki zostały
zawarte w przygotowanym
programie, ukazującym postać księdza Jerzego od urodzenia aż do śmierci.”
Agnieszka Gryzek

Włodzimierz Matuszak oraz Robert Grudzień
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Z życia szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku

Wakacje w PSP Jedlińsk
Aby nabrać sił do nauki
i nowych wyzwań uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki
w Jedlińsku podczas tegorocznych wakacji poznawali urokliwe zakątki naszego kraju.
Dzięki współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem
Pomocy Szkole w Warszawie możliwy był wyjazd
jednej z uczennic klasy
piątej na plener malarski
do Zakopanego. Marta
nawiązała nie tylko nowe
znajomości ale poznała
nowe techniki plastyczne,
które wykorzysta w swoich
działaniach artystycznych.
Grupa uczniów – z rodzin
rolniczych, wyjechała na
dwutygodniowe
kolonie
do Łeby. Piękny ośrodek
wypoczynkowy w którym mieszkali, atrakcyjne
formy zagospodarowania
czasu, częste kąpiele morskie i słoneczne sprawiały,
ze wszyscy wrócili zadowoleni i opaleni. Tu również przebywała młodzież
z odległych rejonów kraju;
Iłowa, Tarnowa i terenów,
które ucierpiały podczas
lipcowych powodzi. (fot.1)

Fot.2. Na kolonii w Olczy
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Na zboczach Tatr
Kolejny raz w Olczy koło
Zakopanego przez 10 dni
lipca przebywała 30 osobowa grupa uczniów ze szkół
podstawowych z Jedlanki,
Zawad Starych i Jedlińska.
Wyjazd możliwy był dzięki
otwartemu sercu i przyjaznej dłoni sponsorów. Ich
hojność sprawiła, że ten
wakacyjny oazowo-kolonijny wyjazd mógł zorganizować Paraﬁalny Zespół
„CARITAS”.
Uczniowie
z rodzin skromniej sytuowanych ale zaangażowanych we wszechstronną
działalność szkół mogli
oddać się urokowi polskich
Tatr.Wycieczki na Gubałówkę, Morskie Oko, kąpielisko „Szymoszkowa” a nade wszystko wspólne wieczorki wypełnione zabawą,
nauką piosenek i czasem
nutką zamyślenia pozostawiły trwałe wspomnienie
i wdzięczność dla oﬁarodawców. Nad zgraną grupą
uczestników oazy czuwał
p. Dariusz Cielniak, który
od lat organizuje tę formę
wakacyjnego wypoczynku
wraz z Ks. Przemysławem
Mąkosą i klerykiem Danielem Glibowskim. (fot.2)

Fot.1. Rzeźba z piasku wykonana przez uczennice z Jedlińska

Świadkowie historii
Dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jedlińsku, wakacje były czasem realizacji programu: „Na rozstajach
dróg…”, którego celem jest
wykonanie dokumentacji
fotograﬁcznej i opisowej
kapliczek, ﬁgurek i krzyży
przydrożnych na terenie
gminy Jedlińsk.

Wykonana została dokumentacja ponad 170 tych
pamiątek przeszłości które
są świadkami wiary, patriotyzmu, dziękczynienia,
a niejednokrotnie obrazem
bólu i rozpaczy.
Podczas
wakacyjnych
wyjazdów do poszczególnych miejscowości, przeprowadzonych
zostało
dziesiątki rozmów z mieszkańcami, sołtysami, radnymi. Wszyscy z ogromną
życzliwością dzielili się posiadaną wiedzą, opowiadali
historie związane z kapliczkami, które spisane staną
się trwałą dokumentacja
dziedzictwa historycznego
naszej gminy. Podsumowanie programu zaplanowane
jest na dzień 10 listopada w rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Dzięki Stowarzyszeniu
Centrum Młodzieży „ARKA” w Radomiu i programowi: „Działaj Lokalnie”,
będziemy
uczestnikami
uroczystości podczas której obejrzymy program
patriotyczny, występy zespołu tanecznego szkoły
oraz spojrzymy na często
zapomniane ale jakże piękne kapliczki i krzyże przydrożne.
B. Cieślak
A. Kraska

PSP w Jedlance

czyta dzieciom”, gdzie w ramach tego drugiego dla naroczystym ślubowa- szych dzieci będzie czytać
niem klasy I rozpo- literaturę piękną gwiazda
czął się rok szkolny 2009/ muzyki… - ale to na razie
2010 w Publicznej Szkole niespodzianka. NauczyciePodstawowej im. Braci le i dzieci klas 0-III wezmą
Andrzeja i Józefa Załuskich udział w konkursie „Na
w Jedlance i tym samym 16 wszelki wypadek”, którego
pierwszaków zostało przyję- celem jest propagowanie
tych do braci uczniowskiej. bezpiecznych
zachowań
Życzliwe słowa powitania w ruchu drogowym.
do rodziców i dzieci skieroOd września w naszej
wali: dyrektor szkoły Beata szkole ruszają dwie innoJagielska i radny Piotr Po- wacje pedagogiczne: „Ja
trzebowski.
i moje Mazowsze” – auW tym roku planujemy torstwa Anny Paszkiewicz
wiele. Kontynuowany bę- i Barbary Michalskiej oraz
dzie wolontariat studencki, „Odkryj świat” – Doroty
w ramach współpracy naszej Kucharczyk i Marii Koszkoły ze Stowarzyszeniem sno. Uczniowie klas IV-VI
Centrum Młodzieży „Arka” w grudniu wyjadą na białą
z Radomia. Koordynatorem szkołę do Rymanowa Zdroprogramu jest p. Anna Wil- ju, gdzie będą oprócz nauki
czyńska – nauczyciel j. an- szkolić jazdę na nartach.
gielskiego. Nasi uczniowie Przy naszej szkole funkbędą uczestniczyć w warsz- cjonuje założone przez rotatach teatralnych, plastycz- dziców Stowarzyszenie na
nych oraz integracyjnych rzecz rozwoju wsi Jedlanka
KLANZY.
„PERSPEKTYWY”. WspólW dalszym ciągu aktyw- nie z gronem pedagogicznie będziemy uczestniczyć nym opracowało projekt
w ogólnopolskich pro- „Lato rodzinne, zdrowe i na
gramach „Stop przemocy sportowo” w ramach prow szkole” i „Cała Polska gramu „Działaj Lokalnie”
w Radomiu, SekPSP w Starych Zawadach
cja Oświaty Zdroubiegłym
roku
wotnej i Promocji
szkolnym
2008/ Zdrowia rozstrzygnęła kon2009 klasa I z nauczycielem kurs na etapie powiatowym
języka angielskiego Karoli- na projekt edukacyjny najną Bartos oraz panią Iwo- lepiej realizujący założenia
ną Śmiechowską, nagrała programu edukacyjnego pt.
teledysk na Ogólnopolski „TRZYMAJ FORMĘ”. KoKonkurs Muzyczny zorga- misja konkursowa wyłoniła
nizowany przez Wydawnic- 5 prac przyznając kolejne
two Szkolne PWN. Dzieci miejsca i wyróżnienia. Proprzebrane za zwierzątka,
w scenerii ZOO, zaśpiewały piosenkę pt.: „Lion, you
live in the zoo”. W drugiej
dekadzie czerwca nasza
szkoła otrzymała wspaniałą
wiadomość. Uczniowie spisali się znakomicie zajmując
III miejsce! (dodać należy,
że w konkursie tym brało
udział około 50 szkół z całej
Polski)! Nasi podopieczni
zdobyli radiomagnetofon
z MP3, Wielki Multimedialny Słownik Języka Angielskiego, a ponadto każdy uczeń otrzymał dyplom
oraz drobne upominki.
W ostatnim dniu nauki
roku szkolnego 2008/ 2009
Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
Fot.1. Nagrodzeni uczniowie
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prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” działającym
w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
Dzięki dotacji przy szkole
powstało pełnowymiarowe
boisko do piłki plażowej.
Dało to możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego
czasu w miesiącach letnich
dla całej społeczności lokalnej i nie tylko. Poczyniliśmy
pierwsze kroki do nawiązania współpracy pod hasłem

„Szkoły partnerskie” z Publiczną Szkołą Podstawową
nr 17 im. Przyjaciół dzieci
w Radomiu – koordynator p. Anna Paszkiewicz.
W najbliższych tygodniach
więcej informacji uzyskać
będzie można na przygotowywanej stronie internetowej.
Zespół redakcyjny

Nowe boisko do siatkówki

jekt „TWOJE ZDROWIE
W TWOICH RĘKACH”
opracowany przez uczniów
oraz panią Anetę Strzelecką
zajął II miejsce.
Celem programu „Trzymaj formę” jest nieustająca
edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród
dzieci i młodzieży szkolnej
poprzez promocję zasad

aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu
o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór
jednostki aby zminimalizować liczbę dzieci i młodzieży w Polsce mających
problemy z właściwym odżywianiem.
Redakcja
PSP Stare Zawady
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PG Jedlińsk

J

uż po raz drugi Publiczne Gimnazjum im.
Bpa Piotra Gołębiowskiego
w Jedlińsku bierze udział
w projekcie edukacyjnym
Mazowieckie Talenty dotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego. Patronat
nad projektem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
i Rektor Politechniki Warszawskiej. Możemy i tym
razem być dumni zarówno
z sukcesów uczniów jak
i pracy jaką włożyli nasi nauczyciele w rozwój ucznia.
W poprzednim roku sze-

Rafał Włodarczyk

Paweł Gniadek

ścioro uczniów naszego
gimnazjum rozwijało swoje zdolności matematyczne
biorąc udział w zajęciach,
wykładach,
wycieczkach
organizowanych w ramach
projektu. W tym roku szkolnym troje naszych uczniów
bierze udział w wyżej wymienionym
projekcie,
dwóch uczniów zakwaliﬁkowało się do grupy ma-

Paweł Kociński

tematycznej i jeden uczeń
do grupy chemicznej. Rafał
Włodarczyk przygotowywany przez nauczyciela matematyki Barbarę Walczak,
Paweł Gniadek przygotowywany przez nauczyciela
matematyki Justynę Salak
i Paweł Kociński przygotowywany przez nauczyciela
chemii Annę Wolak brali
udział w uroczystej inau-

guracji II edycji projektu
edukacyjnego Mazowieckie
Talenty w auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się
5 września 2009 roku. Cieszymy się, że nasi uczniowie
mają szansę wszechstronnego rozwoju bowiem projekt zakłada wsparcie merytoryczne i psychologiczne.
Mamy nadzieję, że uczniowie naszego gimnazjum
zaprezentują swoją wiedzę
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Życzymy im dużych sukcesów
i wytrwania w rozwijaniu
swoich zdolności.
Justyna Salak

Zespół Szkół Publicznych we Wsoli

D

zieci z Zespołu Szkół
Publicznych we Wsoli wypoczywały nad morzem. Poza zajęciami sportowo-rekreacyjnymi
był
czas na plażowanie i kąpiele,
dyskoteki, ogniska. Wieczorami uczestnicy obozu brali
udział w różnych zabawach
i konkursach: „karaoke”,
„jaka to melodia” czy pokaz
mody i fryzury. Uczniowie
zwiedzili również Kołobrzeg.
Wyjazd połączony był z rejsem statkiem po morzu, „Piracką przygodą” i chrztem
morskim. Najwięcej wrażeń
było na „Dzikim zachodzie”
gdzie każdy jeździł na koniu,
strzelał z łuku, brał udział
w zawodach na nartach, pokazach kaskaderskich.
Marzena Okruta-Dupla
Jan Dupla

Zespół Szkół Publicznych w Wierzchowinach

U

czniowie
ZSP
w Wierzchowinach
już po raz trzeci wzięli
udział w konkursie zbiórki makulatury, organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.
Zajęliśmy I miejsce w województwie mazowieckim.
W czerwcu przedstawiciele
uczniów, dyrektor szkoły
Artur Sułek oraz opiekun
akcji M. Brudnicka odebrali nagrody: projektor, mikroskop, zestaw pokazowy
energii wiatrowej, lornetkę,
słowniki przyrodnicze, en-
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cyklopedie, albumy przyrodnicze oraz dyplom i puchar dla szkoły (fot).
W dniu 05.06.2009 r. roku odbył się konkurs historyczny pt. ”Czy znasz swoją
gminę?” dla Szkół Podstawowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku. Wzięli w nim udział
uczniowie klasy V naszej
szkoły: Marta Żarłok, Izabela Trześniewska, Adrian
Rotuski i Bartłomiej Puk.
Wyżej wymienieni uczniowie zajęli II miejsce wśród
szkół podstawowych naszej

▶

gminy. Uczniów przygotowywała nauczycielka historii Elżbieta Bińkowska.
1 września 2009 roku rozpoczął się nowy rok szkolny
2009/10 w Zespole Szkół
Publicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Wierzchowinach. O go-

W

akacje 2009 to już
niestety wspomnienia. Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej oraz
placówki podległe zadbały
o to, aby wspomnienia te
były miłe. Zorganizowane
zajęcia prowadzone były
w Jedlińsku oraz w Świetlicach: w Ludwikowie, Lisowie i Jedlance. Dołożyliśmy
wszelkich starań by młodzi
ludzie nie musieli nudzić
się w domach, ale mogli
spędzić czas w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu. Staraliśmy się dostarczyć im wielu pozytywnych
wrażeń. Przez całe wakacje
starannie dobieraliśmy zajęcia, wśród których każdy
mógł znaleźć coś dla siebie.
Wzorem lat ubiegłych prowadzona była Akcja Lato.
Rozpoczęła się ona rozpaleniem tradycyjnej Sobótki na
Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Jedlińsku. Chociaż w tym
roku pogoda pokrzyżowała
trochę nasze plany, to jednak w efekcie zabawa była
niezwykle udana. Było dużo sportowych konkurencji,
puszczanie wianków i wiele
innych atrakcji.
Na każdy dzień wakacji
rozpisane zostały zajęcia
dla dzieci i młodzieży. Były
to różnego rodzaju konkursy i turnieje. Dzieci chętnie
brały udział w zajęciach
plastycznych, turnieju tenisa stołowego, turnieju
warcab i piłkarzyków. Ponadto chętnie rozwiązywały
rebusy, zagadki, krzyżówki
i quizy, brały udział w prowadzonych co tydzień zajęciach krajoznawczych pod
nazwą „Poznaj swoje góry”.
Prowadzone były także zajęcia kulinarne.
Dość często, ( kiedy pogoda była sprzyjająca) zajęcia
odbywały się na Ośrodku
Sportu. Miały tam miejsce

dzinie 9:00 uczniowie wraz
z Rodzicami, Dyrekcją
i Gronem Pedagogicznym
zebrali się na Mszy Świętej w Kościele paraﬁalnym
w Bierwcach. Swoją obecnością zaszczycił nas Sekretarz Gminy Włodzimierz
Dłużewski.

Po zakończeniu Mszy
Świętej wszyscy uczniowie przybyli na uroczyste
rozpoczęcie nowego roku
szkolnego 2009/10 do szkoły. Uczennice gimnazjum
pod kierunkiem Elżbiety
Bińkowskiej przygotowały akademię z okazji 70

rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Natomiast
uczniowie klasy III PSP
– pod kierunkiem Agaty
Koperskiej przywitali nowy
rok szkolny programem pt.
„Wspomnienia z Wakacji”.
Redakcja ZSP
w Wierzchowinach

AKCJA LATO
różnego rodzaju zabawy
rekreacyjne i sportowe. Pamiętaliśmy również o rozmowach i pogadankach,
które dotyczyły złych skutków nałogów oraz bezpieczeństwa podczas wakacji.
Instruktorzy prowadzący
zajęcia zwracali szczególną uwagę na wyzwolenie
w uczestnikach jak największej aktywności poznawczej
i twórczej.
Dla osób, które wykazały
się szczególną aktywnością
i zdobyły w konkursach
największą liczbę punktów
przewidziano
atrakcyjną
nagrodę w postaci wycieczki do Sidziny. W tym roku
pojechało na nią 40 osób
z terenu całej gminy. Wycieczka została sﬁnansowana ze środków GK ds. RPA.
W czasie wakacji dzieci
miały również okazję wziąć
udział w zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy w ramach programu
„PROJEKTORWolontariat studencki” (fot. 1).
Celem tego programu jest
dotarcie do dzieci i młodzieży z aktywnością i wiedzą studentów, którzy przekazują pozytywne wzorce
oraz własnym przykładem
zachęcają do rozwoju. Zajęcia, które były u nas prowadzone to przede wszystkim
doświadczenia chemiczne,
ﬁzyczne i biologiczne. Obok
nauki była również zabawa.
Wolontariusze prowadzili
z dziećmi zajęcia sportowe
i rekreacyjne (fot2).
W dniu 05.08.09 oraz
08.08.09 na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedlińsku
zostały rozegrane mecze
Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta (fot. 3). W rozgrywkach wzięło udział 13
drużyn. Były to dwie drużyny z Jedlińska, 6 drużyn ze
Wsoli, 2 z Bierwieckiej Woli,

Fot.1

Fot.2

Fot.3

▶
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1 z Jedlanki, 1 z Ludwikowa
i 1 z Zawad. Zwycięzcą Turnieju i zdobywcą Pucharu
Wójta została drużyna z Jedlińska w składzie: Michał
Kwiatkowski i Krzysztof
Cielniak (rez. Robert Redestowicz). Na miejscu drugim znalazła się drużyna ze
Wsoli w składzie: Dominik
Lutek i Piotr Zalewski, a na
trzecim również drużyna ze
Wsoli w składzie: Marcin
Kowalski i Dominik Kiełbasa. Miejsce czwarte przypadło Maciejowi Wieczorkowi i Pawłowi Nowickiemu
ze Wsoli.
Jak co roku w wakacje
w ramach Akcji Lato odbył się Turniej „Dzikich
Drużyn”. Dzieci i młodzież
z różnych miejscowości,
z terenu gminy Jedlińsk
dzielnie walczyła o Puchar. Tym razem także nie
zabrakło emocji, które zawsze towarzyszą turniejowym zmaganiom. W tym
roku w Turnieju wzięło

Mistrz Ligi Gminnej - drużyna sołectwa Klwaty.
Górny rząd od lewej: Jan Michalski (opiekun), Konrad Łobodzin, Cezary Ziółkowski, Mateusz
Konopka, Jacek Karaś (kapitan), Mateusz Jurzyński, Mariusz Ziółkowski, Przemysław Majewski,
Plewiński Przemysław, Jan Panecki, Szczepan Pyszczek, Mariusz Grzegorczyk.
Dolny rząd od lewej: Aleksander Panecki, Karol Majewski, Maciej Oczkowski, Bartłomiej Michalski,
Kacper Michalski, Jarosław Tomalski, Paweł Kobylarczyk.

udział sześć drużyn. Zwycięzcą okazała się drużyna:
„Bierwiecka Wola I”, która
zdobyła pierwsze miejsce.
Natomiast miejsce drugie
przypadło w tym roku dru-

Wójt Gminy wręcza nagrody na turnieju „Dzikich Drużyn”

żynie z Lisowa. Zdobywcą
trzeciego miejsca okazała
się drużyna z Klwat. Miejsce
IV przypadło „Juniorom”
z Jedlińska, V „Bierwieckiej
Woli II”, a VI „Trampkarzom” z Jedlińska. Królem
Strzelców został Kamil Kowalik z „Bierwieckiej Woli
I”, który strzelił 19 bramek,
a najlepszym zawodnikiem
Kacper Wysocki również
z „Bierwieckiej Woli I”
Zwycięzcom
serdecznie
gratulujemy i zapraszamy
wszystkich uczestników na
kolejne „Dzikie Drużyny”
już za rok.
Oprócz wyżej wymienionych turniejów miały
miejsce także rozgrywki
piłki nożnej w ramach Ligi Gminnej 2009.Wzięło
w nich udział 7 drużyn
z terenu gminy. W tym ro-

ku zwycięski okazał się zespół z Klwat, który zajął
I miejsce. Miejsce II przypadło Klwatce Szlacheckiej,
a III zajął Ludwików. Kolejne miejsca zajęli: Jedlanka,
Wierzchowiny, Bierwiecka
Wola, Jankowice.
Na zakończenie Akcji Lato
został zorganizowany Rajd
rowerowy pod hasłem: Poznajemy swoją okolicę. Była
to wyprawa po terenie gminy Jedlińsk, podczas której dzieci mogły podziwiać
okoliczne miejscowości, lasy,
łąki i pola. Rajd zakończył
się słodkim poczęstunkiem
oraz wesołymi grami i zabawami w plenerze. Na kolejną
Akcję Lato zapraszamy już
za kilka miesięcy.
Anna Malinowska

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku rozpoczyna realizację projektu
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.3.
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,
pod tytułem: ŁĄCZMY SIĘ W TAŃCU
Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców gminy Jedlińsk do wzięcia udziału w projekcie.
Udział w nim wziąć mogą: osoby bezrobotne, uczące lub kształcącące się, rolnicy, osoby samozatrudnione, osoby zatrudnione w małych, średnich
i dużych przedsiębiorstwach.
Projekt obejmuje 40 godzin nieodpłatnych warsztatów tanecznych, prowadzonych przez instruktorów tańca.
Zapewniamy doskonałą zabawę oraz naukę tańców standardowych, narodowych i latynoamerykańskich.
Dodatkowo oferujemy:
- wyjazd do Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWSZE,
- poczęstunek dla uczestników projektu,
- zdobycie wiedzy z zakresu tańca,
Projekt zakończony zostanie imprezą podsumowującą.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w biurze projektu. O udziale w projekcie decyduje
kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w biurze projektu - w siedzibie GCKiKF,
ul. Krótka 1, Jedlińsk tel. (0-48) 32 13 052
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Lokalna Grupa Działania - Razem dla Radomki

mina Jedlińsk jest
jednym z współinicjatorów- założycieli Stowarzyszenia
„Lokalna
Grupa Działania - Razem
dla Radomki”, obejmującego obszar sześciu gmin:
Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów
i Zakrzew, którego celem
jest popieranie aktywizacji mieszkańców z terenu
naszej gminy, poprawa
jakości życia na obszarach wiejskich poprzez
różnicowanie działalności
i tworzenie pozarolniczych
źródeł dochodu, zaspakajanie potrzeb społecznych
mieszkańców wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyﬁki obszarów
wiejskich, poprawa atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, wzrost konkurencyjności gospodarczej,
rozwój przedsiębiorczości.
Funkcjonowanie Stowarzyszenia jest ﬁnansowane
z dotacji unijnej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
w ramach tzw. Osi czwartej – LEADER. Leader jest
oddolnym
partnerskim

podejściem do rozwoju
obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne
grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu
lokalnej strategii rozwoju
(LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących
zasoby ludzkie, naturalne,
kulturowe, historyczne.
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Razem dla Radomki” będzie
dokonywać
wyboru
operacji w ramach
których wnioskodawcy - osoby ﬁzyczne,
osoby prawne, w tym
stowarzyszenia, przedsiębiorcy z terenu Gminy
Jedlińsk spełniający szczegółowe kryteria określone
przepisami prawa będą
mogli składać swoje projekty i ubiegać się o ich
doﬁnansowanie w formie
częściowej refundacji kosztów przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w następujących kategoriach:
1. Małe projekty obejmuje projekty związane m.in.
z podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organiza-

cję szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym
udostępnianiem urządzeń
i sprzętu komputerowego,
organizacją imprez kulturalnych, rekreacyjnych
lub sportowych, promocją
lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem
lokalnego
dziedzictwa,
w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,
kultywowaniem

miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, kultywowaniem tradycyjnych
zawodów i rzemiosła; rozwijaniem turystyki lub rekreacji;
2. Odnowa i rozwój wsi;
3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw obejmuje m.in projekty w celu
utworzenia, rozwoju usług
dla gospodarstw rolnych
lub leśnictwa, sprzedaży
hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa,
robót i usług budowlanych
oraz instalacyjnych, turystycznych oraz związanych
ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług trans-

portowych,
doradczych,
przetwórstwa, magazynowania produktów rolnych
lub jadalnych produktów
leśnych;
4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
obejmuje kierunki działań
służące zrównoważonemu
rozwojowi społeczno-gospodarczemu
obszarów
wiejskich przez udzielenie
pomocy na podejmowanie
lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub
związanej z rolnictwem
w zakresie produkcji lub
usług.
Stowarzyszenie będzie
pomagać w poprawnym
przygotowywaniu wniosków.
UWAGA: Pierwsze nabory mają zostać uruchomione już w IV kwartale
2009r.
Szczegółowe informacje
odnośnie działań i planowanych naborów umieszczane będą na stronach
internetowych Stowarzyszenia: www.razemdlaradomki.pl
Grzegorz Walczak

Apelujemy o przestrzeganie zasad właściwej gospodarki odpadami !!!
Tylko wspólne działania mieszkańców i odpowiedzialnych instytucji
mogą nas uchronić przed takim widokiem.

Zanieczyszczony teren przy rzece Radomce w miejscowości Gutów (odpady budowlane)
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ożynki, kultywowano w naszym kraju
od zamierzchłych czasów.
Wpisały się one na stałe
w kalendarz imprez gminnych i powiatowych. W gminie Jedlińsk święto plonów
ma także bogatą tradycję,
organizowane jest bowiem
przez paraﬁe z naszego terenu. W tym roku rolnicy
dziękowali za zebrane plony najpierw: 23 sierpnia
w Jankowicach, 30 sierpnia
w Jedlińsku, a następnie na
dożynkach powiatowych.
Zwyczajem lat ubiegłych
są one organizowane na
terenie jednej z gmin powiatu radomskiego. W tym
roku odbyły się 30 sierpnia
w Iłży. Głównym akcentem

DOŻYNKI
uroczystości dożynkowych
była Msza Święta dziękczynna za plony w intencji
rolników, którą celebrował
biskup Edward Materski.
W trakcie ceremoniału dożynkowego starostowie dożynek wręczyli księdzu oraz
władzom samorządowym
wieniec i bochenek chleba,
symbolizujące zebrane plony. Dokonano również ważnego elementu uroczystości
dożynkowych tj. dzielenie
się chlebem Gospodarzy
z przedstawicielami władz
oraz z zaproszonymi gośćmi. Gminę Jedlińsk na
dożynkach powiatowych
reprezentował zespół śpiewaczy ,,Czerwone Korale”,
działający przy Gminnym

::

Jankowice
Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej. Zespół zaprezentował tzw. ,,obśpiewa-

nie wieńca”, oraz program
artystyczny składający się
ze znanych i popularnych
utworów ludowych. Dożynkom powiatowym towarzyszył także konkurs wieńcowy. W tym roku o pierwszą
nagrodę ubiegało się 12
wieńców z powiatu radomskiego. Wieniec wykonany
przez panie z zespołu otrzymał drugą nagrodę. Organizatorom dopisała pogoda
i frekwencja. Licznie przybyli mieszkańcy mogli podziwiać występy artystów
ludowych z poszczególnych
gmin, obejrzeć sprzęt rolniczy, wziąć udział w wielu
konkursach oraz zasmakować potraw regionalnych
czy też kupić ludowe wyroby artystyczne. W godzinach wieczornych można
było bawić się w rytm przebojów Skaldów.
AG

Jankowice - Wójt Gminy Wojciech Walczak dzieli się chlebem z mieszkańcami

Dożynki w Jedlińsku
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Reprezentacja Gminy Jedlińsk na Dożynkach Powiatowych

::

IV Turniej Sołectw

::

11

T

o był wyjątkowo udany festyn, dopisała nie
tylko pogoda ,ale i widzowie.
W niedzielę 13 września br.
na Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się IV Turniej
Sołectw Gminy Jedlińsk. To
wspólne
przedsięwzięcie
Wójta Gminy – Wojciecha
Walczaka i Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku Do tegorocznych zmagań turniejowych zgłosiło się 9 drużyn
reprezentujących poszczególne wsie sołeckie gminy
Jedlińsk. Były to miejscowości: Bierwiecka Wola,
Czarny Ług, Klwatka Szlachecka, Klwaty, Ludwików,
Narty, Nowe Zawady, Stare
Zawady, Wielogóra. Konkurencje turniejowe wymagały jedynie od zawodników
wiele sprytu i zwinności,
są to bowiem powszechnie
znane dyscypliny sportowe. Co roku jednak w programie imprezy pojawia
się nowa forma zmagań.
W tym roku był to konkurs
kulinarny, który wygrała
reprezentantka Ludwikowa. Zwyciężyli oni również
w przenoszeniu partnera
na dystansie 30 m i pleceniu powróseł. Nie zabrakło
oczywiście konkurencji siłowych takich, jak: toczenie
beli siana na wyznaczonej
trasie, którą wygrały Narty,
czy przeciągania liny, w której zwyciężyła Bierwiecka
Wola. Okazali się oni również najlepsi w sztafecie
sprawnościowej. Corocznie
sołtysi zmagają się w rzucie
podkową do celu. W tym
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IV Turniej Sołectw

roku w tej konkrecji najlepsi okazali się sołtysi z: Nowych Zawad, Klwatki Szlacheckiej i Klwat, natomiast
Stare Zawady wygrały bieg
z taczką. Zmaganiom turniejowym towarzyszy tzw.
prezentacja sołectwa (za
którą można było otrzymać
dodatkowe punkty). Pomysłu i inwencji twórczej nie
zabrakło prawie nikomu.
Sołectwa promowały się od
stoisk, na których można
było popróbować wypieków kulinarnych i nalewek
domowej roboty, po programy artystyczne: śpiew,
muzykę, a nawet poezję.
A wszystko to w aurze radosnego nastroju. Ostatecznie
w łącznej klasyﬁkacji punkowej zwycięstwo przypadło sołectwu z Bierwieckiej

Woli, które zdobyło 192 pkt.
Drugie miejsce wywalczył
Ludwików zdobywając 168
pkt., trzecie miejsce zajęli
mieszkańcy Starych Zawad z łączną liczbą 132pkt.
Czwarte i kolejne miejsca przypadły sołectwom:
Narty, Klwaty, Czarny Ług,
Wielogóra, Klwatka Szlachecka i Nowe Zawady.
Po rozegraniu wszystkich
konkurencji nadszedł czas
na wręczenie nagród. Niezmiennie od lat pierwszą
nagrodą jest jednodniowa
wycieczka. W tym roku
zwycięskie sołectwo pojedzie do Sandomierza. Miejscowość, która zajęła drugie
miejsce otrzymała równie
wartościową nagrodę wykaszarkę ﬁrmy STIHL. Nagrody te ufundował Wójt
Gminy Jedlińsk. Fundatorem trzeciej nagrody dla sołectwa był Bank Spółdzielczy Rzemiosła oddział w Jedlińsku. Nagrodę tę osobiście wręczyła dyr. oddziału
Agata Kozyra. Pozostałe
sołectwa nagrodzone zostały sprzętem sportowym
ufundowanym przez organizatorów. Organizatorzy
przygotowali również liczne
atrakcje dla najmłodszych
mieszkańców. Dzieci mogły spędzić czas w wesołym
miasteczku paintballu, wypożyczyć quady, lub wziąć
udział w grach i zabawach
animacyjnych prowadzo-

nych przez wolontariuszy
z fundacji ,,Miasto Aniołów”. Dopełnieniem dobrej
zabawy był występ gwiazdy,
która wie jak rozbawić publiczność do łez. ,,Dobrze
w Warszawie, dobrze w Krakowie, ale najlepiej u nas
w Kopydłowie”. Po usłyszeniu tego krótkiego refrenu
i po wyjściu na scenę Leszka Benke wszyscy wiedzieli, że przez kolejną godzinę
nudzić się nie będą. Tak też
się stało, aż do zakończenia występu na twarzach
wszystkich osób widniały
uśmiechy. W programie nie
zabrakło skeczy obrazujących najśmieszniejsze sytuacje z życia mieszkańców
Kopydłowa i remizy strażackiej. IV Turniej Sołecki
trwał do późnych godzin
wieczornych i zakończył się
wspólna zabawą. W przyszłym roku V Turniej Sołectw na który zapraszamy
już dziś .
Dziękuję sponsorom za
ufundowanie
dodatkowych nagród: Bankowi
Spółdzielczemu Rzemiosła
oddział w Jedlińsku oraz
Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Dziękuję również wszystkim za zaangażowanie,
pomoc i włożoną pracę
w przygotowanie IV Turnieju.
Agnieszka Gryzek

RAK - MASKOTKĄ ROKU

W

dniach od 17 – 19
lipca 2009 roku maskotki z terenu całej Polski
spotkały się w amﬁteatrze
w Rowach koło Ustki na III
Ogólnopolskim Zjeździe
Maskotek. Organizatorem
niecodziennej
imprezy
była Gmina Ustka. Poza
udziałem naszej maskotki

wa wydana przez Pocztę
Polską. W parku maskotki
chętnie pozowały do zdjęć
zabiegając o głosy publiczności. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło następnego
dnia. Wyniki głosowania
publiczności ogłosiła wójt
Gminy Ustka Anna Sobczak
– Jodłowska, która wręczy-

Rak - wśród innych maskotek

Prezentacja na scenie

przygotowaliśmy również
stoisko promocyjne, które
cieszyło się dużym powodzeniem i zainteresowaniem. Można było na nim
obejrzeć m.in. wystawę poświęconą obrzędowi ,,Ścięcia śmierci”, a także otrzymać foldery, gazetki i inne
materiały
promocyjne.
Pierwszym
punktem
zjazdu maskotek była wizyta w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Słupsku, która dostarczyła najmłodszym pacjentom wiele
radości, uśmiechu i wzruszeń. Bez wątpienia wizyta
ta zapadnie na długo w ich
pamięci. Kulminacyjnym
punktem całej imprezy był
przemarsz wszystkich maskotek ulicami Rowów. Na
trasie barwnego korowodu
czekali licznie zgromadzeni mieszkańcy i turyści.
Wszystkie maskotki zostały zaprezentowane publiczności przez organizatorów.
Przez cały czas trwania
imprezy trwał konkurs na
,,Maskotkę naj” czyli: najlepszą, najfajniejszą i najbardziej pluszową. Publiczność mogła oddawać swoje
głosy na kuponie, którym
była kartka okolicznościo-

ła laureatowi pamiątkowy
grawerton. W tym roku
tytuł maskotki roku zdobył
RAK z Jedlińska. II miejsce
zajął Krecik z Radia Piekary, III Krokodyl Niluś
z Kolbuszowej. W zjeździe
wzięły udział maskotki
z całego kraju. W tym roku
było ich 20, tym bardziej

miło nam iż nasza gminna maskotka zdobyła tytuł ,,Maskotki roku 2009”.
Maskotki biorące udział:
Kapral Żantuś - Wielkopolski Oddział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu
(uczestniczył w Zjeździe
po raz pierwszy), Wartuś
– Straż Miejska w Poznaniu, Sierżant Pyrek – Komenda Wojewódzka Policji
w Poznaniu, Felek Flaszka
- Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu,
Wieżyk – Pleszew, Ustaczek – Ustka, Koszałek
Opałek - MBP w Słupsku,
Sierotka Marysia - MBP
w Słupsku, Foczka Funia Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Pomorskiego,
Miś Listonosz – Centrum
Poczty Oddział Rejonowy
w Słupsku, Słonik Popo
- Komenda Wojewódzka Policji w Gańsku, Lew
– ING usługi Finansowe
SA ze Słupska, Bursztynowy
Niedźwiadek
Szczęścia - Słupsk, Sowa
– Starostwo Powiatowe
w Słupsku, Krokodyl Niluś – Gmina Kolbuszowa,
Krecik Wesołek – Radio
Piekary Śląskie, Ogórki
Beczusie - Kalisz Pomorski, Gryfu – Starostwo
Powiatowe w Szczecinie,
Pasikonik - Gmina Ustka
AG

Przemarsz maskotek ulicami Rowów
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P

rzewodniczący Rady
Gminy Jedlińsk zwołał sesje na dzień:
-25 czerwca
-24 sierpnia br.
Rada podjęła uchwały
w sprawie:
25 czerwca:
-Nr XXXI/20/09 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy Jedlińsk na 2009 r.
-Nr XXXI/21/09 funduszu
sołeckiego,
-Nr XXXI/22/09 rozpatrzenia skargi,
-Nr XXXI/23/09 rozpatrzenia skargi,
24 sierpnia:
-Nr XXXII/24/09 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy Jedlińsk na 2009 r.
Wójt Gminy wydał Zarządzenia w sprawie:
-powołania Komisji Przetargowej na wymianę stolarki w Zespole Szkół Publicznych we Wsoli,
-powołania Komisji Przetargowej na modernizację
kotłowni węglowej na gazową w Publicznej Szkole
Podstawowej w Jedlance,
-powołania Komisji Przetargowej na wykonanie
ogrodzenia placu szkolnego w Wierzchowinach,
-ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy ﬁnansowej
uczniom na zakup podręczników,
-powołania Komisji Przetargowej na budowę drogi
gminnej Południowej Ob-

Z prac Rady Gminy
wodnicy Jedlińska,
-powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż samochodu specjalistycznego pożarniczego marki Star
A 200 nr rej. WRA 40EF,
rok produkcji 1985,
-powołania Komisji Przetargowej na budowę wodociągu Godzisz,
-upoważnienia pracownika GOPS w Jedlińsku do
realizacji zadań z zakresu
świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
-powołania Komisji Przetargowej na dostawę gazu
propan dla PSP w Jedlance,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
drogi gminnej Wola Gutowska-Narty,
-powołania Komisji Przetargowej na modernizację
-przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Piastów,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
parkingu przy świetlicy
w Ludwikowie,
-powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego,
-powołania Komisji do odbioru robót-Przebudowa
drogi gminnej Jedlanka
–Bierwiecka Wola,
-powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko
podinspektora w Urzędzie
Gminy w Jedlińsku,
-przedłożenia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za

I półrocze 2009r.,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
drogi gminnej w Klwatce
Szlacheckiej,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
drogi gminnej Lisów-świetlica,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
drogi gminnej Bierwce-Kruszyna,
-powołania Komisji Przetargowej na budowę boksów do czasowej kwarantanny Zwierząt w miejscowości Urbanów,
-powołania Komisji Przetargowej na termomodernizację budynku Urzędu
Gminy i instalację Urządzenia do pionowego
transportu ludzi, oraz
cztery zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy Jedlińsk
na 2009 r.
W terminie określonym
w art. 198 ust.1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r.
o ﬁnansach publicznych
(Dz. U. nr 249 poz. 2104
z późniejszymi zmianami)
Wójt Gminy przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy
informację o wykonaniu
budżetu gminy za I półrocze 2009 r. oraz informację
o realizacji planów ﬁnansowych Biblioteki Gminnej, Gminnego Centrum
Kultury i Kultury Fizycznej
oraz SPZOZ w Jedlińsku.
Dochody
uzyskano
w kwocie: 17.229.452,59

zł co przy prognozowanych dochodach na 2009 r.
w wysokości: 38.461.991,67
zł oznacza realizację planu
w 44,57%. Dochody własne zrealizowano w 32.42%
planowanej kwoty. Plan
wydatków budżetu na
dzień 30 czerwca br. przewiduje realizację zadań
w wysokości: 39.442.422,50
zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano
w kwocie 12.829.082,76zł,
co stanowi 32,52% planu rocznego. Podobnie
jest z realizacją dochodów
i wydatków w Gminnej
Bibliotece, GCKiKF oraz
SPZOZ.
W miesiącu sierpniu odbyły się posiedzenia stałych
Komisje Rady. Oceniana
była informacja przedłożona przez Wójta . Odbyły się
również posiedzenia wyjazdowe Komisji: Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Sportu
oraz Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego.
Kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się w miesiącu
październiku.
Przewodniczący Rady
i Rada Gminy Jedlińsk życzy
w nowym roku szkolnym
2009/2010
wszystkim
Uczniom jak najlepszych
osiągnięć
w
nauce,
a Nauczycielom dużo
zadowolenia i satysfakcji
z wykonywanej pracy.
Ewa Koper

Warto przeczytać
„Saga rodu Forsyteów”- John Galsworthy.
Wielka epicka opowieść o angielskich wyższych sferach epoki wiktoriańskiej. Pasjonjący
cykl powieściowy, który przyniósł J. Galsworthy’emu literacką Nagrodę Nobla.
„Z Wadowic do Rzymu”- D. Bar, L. Koch, G. Lehideux.
Pierwsza na świecie rysunkowa biograﬁa Karola Wojtyły- Jana Pawła II. Dla czytelników od
8 roku życia.
„Westerplatte: w obronie prawdy”- Mariusz Borowiak.
Książka ostatecznie rozstrzyga prawdę o realiach obrony Westerplatte, o ludziach związanych i z walką, i z jej kultywowaniem.
„333 automobile”- to ponad 300 wspaniałych zdjęć i dokładnych opisów dokumentujących
powojenną historię motoryzacji.

Bożena Starzyńska
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Wakacje w bibliotece

J

ak co roku GBP w Jedlińsku przygotowała w
wakacje wiele atrakcyjnych
zabaw. Zajęcia odbywały się
w godzinach otwarcia biblioteki.
Dzieci i młodzież uczestniczyła w konkursach literackich,
plastycznych,
zgadywankach i quizach,
a także mogła skorzystać
z czytelni internetowej.
Wakacje zakończyły się
projekcją ﬁlmu pt. „W pustyni i w puszczy”.
Anna Wasilewska

9

Konkurs „Mieszkajmy piękniej” rozstrzygnięty

nagród przyznali jurorzy w tegorocznej edycji konkursu ,,Mieszkajmy
piękniej”. Zwycięzcy zostali
uhonorowani dyplomami
i bardzo atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez
organizatorów. Był to sprzęt
AGD. Nagrody osobiście
wręczył Wójt Gminy Wojciech Walczak na IV Turnieju Sołectw Gminy Jedlińsk.
Wyraził on również uznanie
dla wszystkich uczestników
konkursu za ich wkład wniesiony w rozwój walorów estetycznych gminy. Jako że
konkurs rozgrywany jest
w trzech kategoriach, przystąpili do niego właściciele
posesji, ogródków przydomowych jak i rady sołeckie.
Komisja powołana przez organizatorów, odwiedziła na
początku sierpnia zgłoszone

obiekty do konkursu.
W kategorii ,,Najładniejszy ogród przydomowy”
największe uznanie komisji zdobył ogród Bernardy
Kowalczyk z Płaskowa. II
miejsca komisja przyznała: Jadwidze i Waldemarowi Gryza zamieszkałym
w Klwatach oraz Sławomirowi Szczęsnemu zamieszkałemu w Ludwikowie. W każdym z ogrodów można było podziwiać wyjątkowy,
niepowtarzalny charakter
i klimat odzwierciedlający
indywidualne upodobania
właścicieli. Kategoria ,,Najładniejsza posesja”, w tym
roku została podzielona na
dwie pod kategorie tj. posesje, w których prowadzona
jest działalność rolnicza oraz
posesje nierolnicze. Komisja
postanowiła dokonać takie-

go podziału przez wzgląd
na zróżnicowany charakter
tych posesji. W podkategorii „Posesja nierolnicza”
komisja przyznała. I miejsce
Janinie Bobruk, zamieszkałej w Bierwieckiej Woli,
II miejsce Agnieszce i Tomaszowi Plewińskim, zam.
w Klwatach. Natomiast
w podkategorii: „Posesja,
w której prowadzona jest
działalność rolnicza”, komisja przyznała dwa równorzędne II miejsca. Zajęli je:
Piotr Jędrasiewicz- Płasków
i Marianna Kwiecień- Ludwików. Komisja przyznała
również dwa równorzędne
III miejsca. Przyznane zostały one Monice Imiołek
zamieszkałej w Woli Gutowskiej oraz Lidii i Andrzejowi
Dąbrowskim zamieszkałym
w Bierwcach. Równolegle

z przeglądem indywidualnych obiektów zgłoszonych
do konkursu komisja oceniała miejscowości, które
ubiegały się o miano ,,Najładniejsze sołectwo gminy
Jedlińsk w 2009”. W tym
roku tytuł ten przypadł Bierwieckiej Woli. Do oceny brano m.in. pod uwagę: ład i estetykę sołectwa w miejscach
publicznych w poszczególnych posesji oraz organizację miejsc i form wypoczynku dla mieszkańców.
Wszystkim nagrodzonym
gratulujemy i zachęcamy
już do udziału w przyszłorocznej edycji tego pięknego konkursu. Wystawę pokonkursową zdjęć można
obejrzeć w urzędzie gminy
lub na stronie internetowej
www. jedlinsk.pl.
AG

GMINNE CENTRUM KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ W JEDLIŃSKU

ZAPRASZA
Wszystkich dotychczasowych i nowych uczestników na zajęcia:
- plastyczne: w czwartki w piątki o godz.16:00
prowadzi Teresa Leśniewska
- muzyczne: nauka gry na gitarze, keyboardzie, akordeonie (zajęcia indywidualne). Zajęcia muzyczne
prowadzi Andrzej Rajkowski
- teatralne dla grupy młodszej (kl. II- VI) w soboty o godz.12:30
- teatralne dla gimnazjalistów i licealistów w środy o godz.16:00, prowadzi Marzena Odzimek-Jarosińska.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w wyżej wymienionych zajęciach prosimy o kontakt
telefoniczny lub osobisty. Zapisy w godzinach pracy placówki od wtorku do soboty. tel: (048) 32 13 052.
Poszukujemy chętnych osób do kółka wokalnego. Zajęcia wokalne rozpoczną się po zebraniu grupy.
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Poznajmy ich bliżej

P

rzedstawiam Państwu
kolejną grupę aktywnych kobiet działających
na terenie naszej gminy. To
członkinie Koła Gospodyń
z Nowych Zawad w składzie: Bożena Okrój, Jadwiga Brzezińska, Grażyna
Glibowska, Gabriela Muc,
Swiniarska Teresa. Łobodzin Teresa, Bolek Teodora,
Cichocka Ewa, Kwiecień
Teresa, Kucharczyk Teresa, Śmielak Teresa, Puk
Wiesława, Broda Krystyna,
Romanowska Jadwiga, Szymańska Monika, Sapińska

W

roku bieżącym Minister
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi medalami
„Zasłużony dla rolnictwa”
nagrodził Pana Krzysztofa Sadurskiego - Prezesa
Mazowieckiego Baku Spółdzielczego i Pana Kazimierza Kwietnia – Wiceprezesa
Zarządu Radomskiego Koła
Pszczelarzy.
Krzysztofa Sadurskiego
większość z państwa doskonale zna ponieważ od 1982
r. jako Prezes Zarządu kie-

K.Sadurski (pierwszy z lewej).
Nagrodę wręcza Minister
Zdrowia Ewa Kopacz
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Ewa, Bieniek Krystyna, Piwowar Barbara, Glibowska
Marlena, Okrój Ewa, Sapińska Beata.
W licznych przedsięwzięciach pomagają im mężowie
i dzieci. To wspaniały przykład aktywizowania rodzin
mieszkających na wsi.
W latach osiemdziesiątych koło gospodyń z naszego terenu działało bardzo prężnie, później nastąpił pewien regres ale od
niedawna znów zaczynamy
pracować na rzecz naszego
środowiska mówi przewod-

nicząca Koła pani Bożena
Okrój. To wciąga, daje satysfakcję, że ktoś nas dostrzega, że nasze wysiłki nie
pozostają bez echa. Mamy
możliwość spotkania się,
wspólnej zabawy, wymiany
poglądów czy chociażby
zasygnalizowania naszych
potrzeb jako społeczności
Nowych Zawad.
Z ogromnym zapałem
członkinie koła przyjęły zaproszenie do udziału
w XI Święcie Chleba zorganizowanym 6 września
przez Muzeum Wsi Ra-

domskiej. Wykonany przez
nie wieniec dożynkowy
został wyróżniony, a przygotowujące go panie otrzymały w nagrodę urządzenie
do wypieku chleba. Zachęcone otrzymaną nagrodą,
pełne zapału zmobilizowały mieszkańców wsi do
udziału w turnieju sołectw
ponieważ to kolejna okazja
aby całe rodzinny włączyły
się do zabawy w szerokim
gronie znajomych z terenu
gminy. Gratulujemy i zachęcamy do dalszych działań.
Irena Walczak

Zasłużeni dla rolnictwa
rował Gminną Spółdzielnią
„Samopomoc
Chłopska”
w Jedlińsku i Jastrzębi a od
1995 r. jest Prezesem Zarządu Południowo – Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku.
Rozwój prowadzonego
przez Pana Prezesa banku
jest coraz bardziej widoczny.
W 2007 r. połączono banki z Jedlińska i Szydłowca
tworząc jeden prężnie działający Południowo – Mazowiecki Bank Spółdzielczy
Do dyspozycji klientów
uruchomiono odziały banku w Jedlińsku, Szydłowcu, Radomiu, Chlewiskach
i Wierzbicy. Udało się również uzyskać zezwolenie
Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności dewizowej. O osiągnięciach banku świadczą
wyniki wielu rankingów.
Wspomnę tylko o tych
najważniejszych, a są to:
- I miejsce w kategorii najdynamiczniejszy polski bank
spółdzielczy - W Konkur-

sie Gepardy Biznesu 2008;
- Godło promocyjne Bank
Przyjazny dla Przedsiębiorców nadane przez
Polsko-Amer y kańską
Fundację Doradztwa dla
Małych Przedsiębiorstw;
- przynależność do grona
najdynamiczniej rozwijających się ﬁrm w Polsce „Gazele Biznesu”.
Za swoją wieloletnią pracę Pan Krzysztof został
również nagrodzony wieloma odznaczeniami resortowymi i spółdzielczymi
a także Złotym i Srebrnym
Krzyżem Zasługi.
Jest wymagającym i bardzo lubianym przez swoją
załogę „Szefem”
Kazimierz
Kwiecień
– wraz z rodziną mieszka
w Ludwikowie. Pszczelarstwo traktuje jako hobby
i bardzo ceni sobie nagrodę Ministra Rolnictwa tym
bardziej, że z rolnictwem
związany jest zawodowo od
lat. Nieobce są mu tajniki

K. Kwiecień (pierwszy z prawej)

melioracji gruntów. Pracował w Radomskim Przedsiębiorstwie Melioracyjnym
jako kierownik budowy.
W latach osiemdziesiątych
kierował budową obiektu
Zawady – Czekajów. Od lat
pomaga spółce wodnej z terenu gminy Jedlińsk. Ostatnio uruchomił własną ﬁrmę
i prowadzi ją z dużym powodzeniem.
Nagrodzonym serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Irena Walczak

S

truktura wypadków ze
względu na przyczynę
ich zaistnienia od lat nie
ulega większym zmianom.
W dalszym ciągu do urazów najczęściej dochodzi
na skutek poślizgnięć, potknięć, upadków z wysokości, upadków ze środków
transportu. W I połowie
2009 roku do PT KRUS Radom zgłoszono 161 zdarzeń
spowodowanych upadkiem
osób /na 298 zgłoszonych
ogółem/. Najwięcej z tych
zdarzeń zaistniało wskutek
potknięcia lub poślizgnięcia
z powodu nierówności powierzchni podwórzy lub śliskości w okresie zimowym.
Przyczyną upadków osób
z wysokości jest zły stan
techniczny oraz nieodpowiednia konstrukcja drabin
używanych do prac w gospodarstwie rolnym. Upad-

ki ze środków transportu są
spowodowane przebywaniem osób na wypełnionym
materiałem objętościowym
wozie, przyczepie, rozrzutniku oraz wchodzenie
i schodzenie na sterty słomy lub środki transportu
beż użycia drabin.
Zasady bezpiecznej
pracy na wysokości,
w wykopach i zbiornikach
w gospodarstwie rolnym
1. Oczyszczaj na bieżąco
z błota drabiny, schody oraz
pomosty robocze maszyn.
2. Nie wchodź do zbiorników nie zabezpieczony liną
i bez pomocy osoby asekurującej.
3. Przy korzystaniu z drabin przenośnych pamiętaj,
że zbyt poziomo ustawiona
drabina grozi załamaniem
się jej pod ciężarem.
4. Drabinę w pozycji pionowej montuj na stałe w odległości co najmniej 0,15 m
od ściany, aby możliwe było
swobodne i pewne stawianie stopy na szczeblach.
5. Utrzymuj w dobrym stanie podłogi pomieszczeń,
usuwaj nierówności, wy-

stające gwoździe; utrzymuj
ład, narzędzia składaj w wyznaczonych miejscach, aby
zapobiec potknięciu się
i przypadkowemu wypadnięciu ze strychu, czy wpadnięciu do piwnicy.
6. Zwracaj uwagę, aby nie
przetrzymywać
żadnych
przedmiotów na schodach,
w pobliżu włazów, otworów
i zejść z drabin.
7. Pamiętaj o stosowaniu
właściwego obuwia, które zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgnięcia się
w czasie pracy, chroni palce
przed przygnieceniem.
8. Podczas prac na drzewach korzystaj z różnego
rodzaju bezpiecznych drabin mocując je stabilnie do
drzewa; unikaj stawania na
konarach i gałęziach.
9. Przed przystąpieniem do
zwózki materiałów objętościowych ciągnikiem ustal
sposób porozumiewania się
między kierującym a osobą układającą ładunek na
wozie czy przyczepie, aby
każde ruszenie ciągnikiem
mogło być uzgodnione /zasygnalizowane/, a tym sa-

mym bezpieczne.
10. Wyprzęgaj konie przed
załadunkiem, aby uniknąć
niebezpiecznego
upadku z załadowanego wozu
w wyniku niespodziewanego szarpnięcia przez zwierzę.
11. Przy wchodzeniu i schodzeniu z załadowanej przyczepy czy wozu stosuj odpowiedniej długości drabinę,
która powinna przytrzymywać osoba ubezpieczająca.
12. Nie dopuszczaj do jazdy osób na przewożonym
ładunku, na błotnikach ciągnika, na zaczepach.
13. Przestrzegaj ostrożnej
jazdy, zwłaszcza z ładunkiem, po nierównościach
i pochyłościach; zbyt duże
pochyłości omijaj z racji
groźby wywrócenia się pojazdu.
14. Na przewożonym ładunku nie pozostawiaj luźno
rzuconych narzędzi, które
spadając mogłyby spowodować wypadek.
15. Zabezpiecz przewożony
ładunek przed spadaniem
podczas transportu.
Marzena Stępień

KONKURS - „Bezpieczne rolnictwo”
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Radomiu ogłasza konkurs prasowy
pod nazwą „bezpieczne rolnictwo”. Odpowiedzi na kartkach pocztowych z dopiskiem „konkurs”
można złożyć osobiście lub przesłać na adres KRUS:
Radom ul. Narutowicza 11/13 w terminie do 30 października 2009 roku.
Kartki z poprawnymi odpowiedziami na wszystkie pytania konkursowe wezmą udział
w losowaniu atrakcyjnych nagród: sprzętu AGD. Losowanie nagród w dniu 16.11.2009 r.
Prosimy o podanie na kartkach pocztowych numeru telefonu kontaktowego.
Pytania konkursowe
/Na kartkach z odpowiedziami proszę wpisać numer pytania i literę a, b lub c/
1. Schody powinny być wyposażone w poręcze z dwóch stron jeśli mają:
a. 3 stopnie
b. 4 stopnie
c. powyżej 5 stopni
2. Przewóz osób na załadowanych sianem przyczepach lub wozach jest:
a. dozwolony tylko na terenie zabudowanym
b. zabroniony
c. dozwolony przy prędkości poniżej 20 km/h
3. Trakty komunikacyjne w gospodarstwie powinny być:
a. wyrównane i utwardzone
b. porośnięte trawą
c. ich stan nie ma znaczenia dla bezpiecznego poruszania się po gospodarstwie
4. Bezpieczna drabina używana w gospodarstwie rolnym powinna:
a. być metalowa
b. posiadać zamontowane u góry haki zabezpieczające przed przechyłem, a u dołu gumowe lub ostre zakończenia
zabezpieczające przed poślizgiem
c. mieć 8 szczebli
6. Do prac w gospodarstwie rolnym należy używać obuwie:
a. stare, znoszone obuwie
b. trzewiki na protektorowanej podeszwie
c. mokasyny na protektorowanej podeszwie
7. Wypadek przy pracy rolniczej należy zgłosić do najbliższej placówki KRUS:
a. niezwłocznie po zaistnieniu
b. miesiąc po zaistnieniu

c. po zakończeniu leczenia
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W gminnych derbach Strażak – Pany!
Orzeł Jedlanka wystartował.
Niedosyt po ﬁnałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Cztery medale młodzików w mistrzostwach makroregionu.
ULKS Jedlińsk
w ﬁnałach OOM
Koncertem zespołu „Pectus”
na krakowskim rynku rozpoczęło się uroczyste otwarcie
tegorocznej, jubileuszowej XV
Ogólnopolskiej
Olimpiady
Młodzieży w sportach letnich
„Małopolska 2009”. W sztafecie, której zadaniem było rozpalenie znicza olimpiady wystąpiły gwiazdy sportu, wśród

Przyczyną niższej dyspozycji dnia była na pewno rekordowa temperatura, która na
hali wynosiła 41,5°C. Przypomnijmy, że strzelcy wyposażeni są w grube kombinezony
strzeleckie. Niektórzy ze startujących nie ukończyli konkurencji i potrzebna była pomoc
medyczna. Na pociechę pozostaje możliwość odrobienia
zaległości w przyszłorocznej

Reprezentacja Mazowsza na XV OOM w strzelectwie

nich – Robert Korzeniowski.
To największe sportowe przedsięwzięcie w kraju, które jest
prawdziwym świętem wszystkich młodych sportowców
oraz okazją do spotkania młodzieży z najdalszych zakątków
naszego kraju. To na tych zawodach popularyzuje się ideę,
która sięga korzeniami czasów
antycznych - tolerancję, zasady fair play oraz szacunek dla
drugiego człowieka.
W tym roku stratowało ponad 2500 ﬁnalistów w dwudziestu dziewięciu dyscyplinach olimpijskich. Jedlińsk reprezentowała czwórka strzelców i jedna lekkoatletka.
W punktacji klubowej
w konkurencji karabinu pneumatycznego na ponad 60 startujących zespołów strzelcy
zajęli bardzo dobre 3 miejsce
(nie nagradzane medalami).
Niestety, nasi zawodnicy uzyskali indywidualnie niższe
wyniki od swoich możliwości.
Ostatecznie najlepiej spisały się dziewczęta: Dominika
Milik – 10 miejsce i Żaneta
Markowska – 12 miejsce. Obie
wystrzelały po 380 pkt. Mateusz Kapusta był 19, a Konrad
Bzducha 24 wśród 40 ﬁnalistów.
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olimpiadzie, bowiem nasi zawodnicy należeli do najmłodszych. Faktem pozostaje także
najlepsze miejsce wśród reprezentacji wojewódzkich. Mazowsze pierwsze!
Spory sukces zanotowała
lekkoatletka Martyna Kop-

cińska, awansując do ﬁnałów
OOM w rzucie młotem. Trenując tę konkurencję zaledwie od
ośmiu miesięcy potwierdziła
swój talent do rzutów. W krakowskich eliminacjach pierwsze dwa rzuty były nieudane.
W ostatniej próbie rzuciła
w granicach swojego rekordu
życiowego, co pozwoliło na
zajęcie niezłego osiemnastego
miejsca. W rywalizacji ze starszymi o rok konkurentkami to
był dobry występ.
W Mistrzostwach Polski
Juniorów w lekkiej atletyce w Słupsku wystąpiły trzy
wychowanki ULKS Jedlińsk.
Najlepszy występ odnotowała
Marlena Maj (KS Warszawianka), która w skoku wzwyż zajęła czwarte miejsce. Pokonała
ona wysokość 173 cm i była
o krok od wywalczenia srebrnego medalu. Przypomnijmy,
że Marlena w bieżącym roku
była również czwarta w MP
w siedmioboju. W rzucie dyskiem siódma lokata dla Magdaleny Kucharczyk.(AZS-AWF
Warszawa). Dwukrotnie dziesiąte miejsca przypadały Wioletcie Jakubiak (WLKS Siedlce) w biegach na dystansach
1500m i 3000m.
Historyczne
derby dla Strażaka.
W bieżącym sezonie oba nasze A-klasowe zespoły - Strażak Wielogóra i LKS Jedlińsk
grają w jednej grupie. W piątej
kolejce spotkały się one w bezpośrednim spotkaniu. Zdecydowane zwycięstwo odnieśli
piłkarze z Wielogóry, którzy

przynajmniej do wiosny będą
dzierżyć tytuł najlepszej drużyny w gminie. Ekipa beniaminka ma jednak nieco większe ambicje i chcąc włączyć
się do rywalizacji o awans gra
dobrze od początku rundy.
W dotychczasowych meczach podopieczni Pawła Farbisia odnieśli cztery wygrane:
5:1 z LZS Zalesice, 3:0 ze Starą
Błotnicą, 2:0 z Kraską Jasieniec, 4:0 z Jedlińskiem, zremisowali z Mazowszem II Grójec
2:2 i Windoorem Beta Radom
1:1 oraz doznali porażki 1:2 z
Akcją Jastrzębia. Strażak z 14
punktami plasuje się w czołówce tabeli, mając za najgroźniejszych przeciwników zespoły Zamłynia Radom, Ruszkovii
Borkowice i Windooru.
Kibice LKS Jedlińsk musieli
długo czekać na pierwsze zwycięstwo swojej drużyny. Sztuka
ta udała się dopiero w szóstej
kolejce. W pojedynku z faworyzowanym Orłem Gielniów,
Jedlińsk odniósł przekonywującą wygraną 4:1. W kolejnym
spotkaniu LKS pokonał w Jasieńcu Kraskę 4:2. Wygrane te
dają nadzieję, że Jedlińsk zacznie grać zdecydowanie skuteczniej, w co mocno wierzy
trener Roman Małek. W pozostałych dotychczas rozegranych spotkaniach LKS przegrał z Mazowszem II 3:4, Starą
Błotnicą 2:3, Jodłą Jedlnia 1:3
i zremisował z Belwederem
Mogielnica 1:1.
W rozgrywkach klasy B zadebiutowała drużyna Orła Jedlanka. Pierwsze dwa występy
przyniosły remisy - bezbram-

ORZEŁ JEDLANKA
Stoją od lewej: Marcin Imiołek, Paweł Puk, Kondrad Sumiński, Adam Grochala, Robert Imiołek, Paweł Walczak, Adam Imiołek (prezes klubu), Krzysztof Skowroński (wiceprezes), Jerzy Sawicki (trener),
Bartosz Bieniek, Marian Gorgul, Paweł Starzyński.
W dolnym szeregu: Jacek Kośla, Sławomir Imiołek, Arkadiusz Grochala, Tomasz Rdzanek, Mariusz Pyrka
(kapitan), Łukasz Puk, Kacper Wolak, Norbert Kobza, Daniel Glibowski.

kowy z Cechem Radom i 2:2
z Tęczą Augustów. W kolejnym meczu porażka 0:4 z GKS
Chynów. W potyczce z GKS
Stromiec zanosiło się na wygraną bowiem gospodarze
do przerwy prowadzili 2:0.
Niestety, ostatecznie rywale
strzelili dwie bramki a kibice
czekają na wygraną Orła w następnych meczach.

prymat sięgnęła w pchnięciu
kulą osiągając 11,35 m. Została
uznana najlepszą zawodniczką
imprezy. Dwa srebrne medale
to duże niespodzianki. Pierwsza była dziełem Aleksandry
Rędzia w biegu na 300 m ppł.
Zadaniem Oli w walce ze starszymi o rok biegaczkami było
zajęcie miejsca w czołowej
ósemce. Tymczasem pobiegła

Beata Malinowska (13), Tolek Hupało i Ola Rędzia - wywalczyli
awans do Mistrzostw Polski Młodzików w LA.

Agnieszka Paluch (druga z prawej) pobiegła po rekordy życiowe
na 100 m ppł. i 100 m.

Super – Beata!
Kozienice były gospodarzem Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików w lekkiej atletyce. W dwudniowej
imprezie bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy
ULKS Jedlińsk. W rywalizacji
z młodzieżą z Warmii, Mazur
i Mazowsza wywalczyli cztery
medale, poprawili osiem rekordów życiowych. Dwa złote
medale zdobyła Beata Malinowska, stając się pierwszą
podwójną złotą medalistką w
historii klubu. W ubiegłym
roku wywalczyła niespodziewanie brązowy medal w rzucie
oszczepem i w tym sezonie była główną faworytką do złota.
Wystartowała jednak w rzucie
dyskiem. Odniosła zwycięstwo
w znakomitym stylu, rzucając dalej od rywalek o prawie
2 metry i osiągając 35,49 m.
W pokonanym polu pozostała
główna faworytka do wygranej
– Paulina Mitkowska z Pułtuska. Beata w drugim dniu po

ona o ponad dwie sekundy
szybciej od rekordu życiowego
co dało wspaniały efekt w postaci medalu i rekordu klubu.
Drugie srebro to zasługa Tolka Hupało, który w biegu na
300m był wymieniany w gronie kandydatów do medalu, ale
co najwyżej brązowego. Znakomity bieg, zakończony wyrównaniem świetnego rekordu
życiowego pozwolił na pokonanie złotego medalisty na 100
m Artura Komudy z Siedlec
oraz zaledwie o 0,01 sek zawodnika warszawskiego Denisa Juńca. Wygrał olsztynianin
Paweł Jabłoński legitymujący
się aktualnie najlepszym wynikiem w Polsce. Mistrzostwa
stały na bardzo wysokim poziomie. Kilkoro zawodników
Jedlińska osiągnęło wyniki,
które w latach poprzednich
dawały medal, tym razem były to jedynie miejsca punktowane. Najciekawsze rezultaty
uzyskali: Hupało – czwarty na
300 ppł, Mateusz Piątkowski –

Kamil Dobrowolski (nr 10) odbiera pałeczkę od Karola Kucharczyka

piąty na 110 m ppł, Agnieszka
Paluch – szósta na 100 m ppł,
Sylwia Świątkowska – ósma na
1000m, Katarzyna Jończyk –
ósma w skoku w dal oraz sztafeta 4x100m chłopców – Karol
Kucharczyk, Kamil Dobrowolski, Daniel Krawczyk i Mateusz Piątkowski – także ósma.
W punktacji drużynowej
wśród ponad 40 klubów ULKS
na wysokim siódmym miejscu
za ekipami Siedlec, Warszawy,
Radomia, Olsztyna, Płocka
i Płońska.
Trójka medalistów wystąpi
w Zamościu pod koniec wrze-

śnia w Małym Memoriale im.
J. Kusocińskiego, będącym
nieoﬁcjalnymi mistrzostwami
kraju w tej kategorii wiekowej.
W przeprowadzonym dwa
tygodnie wcześniej w Kozienicach lekkoatletycznym mityngu dla młodzików Puchar
Marszałka Sejmiku Mazowieckiego za zwycięstwo drużynowe otrzymała ekipa ULKS,
która pokonała m.in. silne zespoły Pułtuska, Radomia, Puław, Zamościa i Otwocka.
Krystian Kilar

Sportowe wakacje - strzelcy w Ustce.

Sportowe wakacje - lekkoatleci w Rewalu
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„Mieszkajmy piękniej” 2009

Janina Bobruk , Bierwiecka Wola

Bożena Jędrasiewicz - Płasków

Bernarda Kowalczyk - Płasków

Jadwiga i Waldemar Gryza - Klwaty
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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Agnieszka i Tomasz Plewińscy - Klwaty

Maria Kwiecień - Ludwików

Sławomir Szczęsny - Ludwików

Lidia i Andrzej Dąbrowscy - Bierwce
Redakcja:
Włodzimierz Dłużewski - redaktor naczelny
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