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Drodzy Państwo
To dla naszej gminy udany rok. Wykonane zostały
prawie wszystkie założenia
ambitnego i bardzo trudnego do realizacji budżetu.
Więcej informacji na ten
temat znajdziecie Państwo
na kolejnych stronach naszej gazetki. Ja chciałbym wspomnieć tylko, że przy budynku Urzędu Gminy została zainstalowana winda, która skutecznie zlikwiduje barierę
architektoniczną uniemożliwiającą niepełnosprawnym
dostęp do naszego urzędu.
Z ogromną radością informuję Państwa również, że nasza gmina kończy ten roku bez jakichkolwiek zadłużeń.
Przed nami nowe wyzwania i kolejne ambitne plany.
Mimo panującego powszechnie kryzysu 3 grudnia Rada Gminy zaakceptowała przygotowany projekt budżetu
gminy zakładający po stronie dochodów jak i wydatków
prawie 48 mln zł. Jest to kwota o 25% wyższa niż w budżecie roku 2009. Wydatki na inwestycje pochłoną z tego
prawie 23 mln zł.
W ramach zadań inwestycyjnych budować będziemy
drogi, modernizować i rozbudowywać sieci wodociągowe
i kanalizacyjne, modernizować oświetlenie uliczne, wybudujemy nową oczyszczalnię ścieków, nie zapominamy
także o zdrowiu, oświacie, kulturze, bezpieczeństwie i porządku.
Szanowni Państwo podejmuję się tego zadania ponieważ jestem przekonany, że mimo pozostawienia większości podatków na poziomie z roku 2009, zmniejszenia
podatku rolnego i mniejszych subwencji otrzymywanych
z budżetu państwa, uda nam się zrealizować i sﬁnansować zaplanowane zadania. Liczę, iż w znacznej części
nasze inwestycje zrealizujemy w oparciu o środki unijne.
Zdobycie tych pieniędzy to ogromne wyzwanie. Jednak
jednym z podstawowych warunków realizacji zaplanowanych zadań w pełnym zakresie jest pomoc Państwa jako
mieszkańców naszej gminy. Razem mamy szansę, dlatego
proszę Państwa o wspieranie moich wysiłków.
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Kolejne nagrody

października 2009r.
w Warszawie Wójt
Gminy - Wojciech Walczak
- odebrał nagrodę w ramach
Regionalnego
Konkursu
„Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt infrastrukturalny zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.
Konkurs
zorganizował
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiej-

skich w Województwie Mazowieckim. Spośród zgłoszonych projektów Gmina
Jedlińsk zajęła III miejsce
na Mazowszu w etapie regionalnym konkursu, za
projekt „Zagospodarowanie centrum rynku gminnego w Jedlińsku”.
Nagrody wręczał Adam
Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W ramach VI Mazowieckiego Festiwalu Teatrów
Obrzędowych nasza gmina otrzymała nagrodę specjalną „Trzy gracje” za widowisko „Ścięcie Śmierci”.

W dniu 13.09.2009 r. nagrodę wręczyła Aleksandra
Kielan - Dyrektor Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki.

Wojciech Walczak
Wójt Gminy Jedlińsk
Państwu Marii i Zbigniewowi Skurosz
z Jedlińska serdecznie dziękujemy za piękną
choinkę, która zdobi w tym roku nasz rynek

Dzień niepodległości
Uroczystości gminne związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918
roku, rozpoczęły się od poświęcenia tablicy pamiątkowej w Romanowie. Odsłonięcia dokonano w 65 rocznicę
zrzutu broni przez angielski
samolot Halifax, który miał
miejsce w nocy z 23/24 kwietnia 1944 r. w miejscowości
Romanów. Akcja nosiła kryptonim ,,Klon”. Zrzut przeznaczony był dla placówki nr 6
Podobwodu Jedlińsk Armii
Krajowej. Przebieg wydarzeń
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tamtej nocy zreferowała pani
Maria Rajkowska. W uroczystościach udział wzięły władze
gminy: Henryk Krzak - Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Walczak –Wójt Gminy,
ks. Prałat Henryk Ćwiek, Radni, licznie przybyli mieszkańcy
oraz uczestnik zrzutu 99 letni
Leon Kociński.
Następnie o godz. 11.30
w kościele paraﬁalnym w Jedlińsku odbyła się Msza Św. za
Ojczynę, której przewodniczył
ks. Prałat. Przed Mszą dzieci
z Publicznej Szkoły Podstawo-

wej w Jedlińsku przedstawiły
widowisko historyczno – patriotyczne ukazujące drogę do
niepodległości. W tym roku
w strugach rzęsistego deszczu
mieszkańcy gminy oddawali cześć poległym za wolność
Ojczyzny. Delegacje złożyły
kwiaty pod tablicą pamiątkową ,,Ku Pamięci Żołnierzy
Armii Krajowej Podobwodu
Jedlińsk na placu przykościelnym. Główne uroczystości
zgodnie z wieloletnią tradycją
odbyły się w parku jedlińskim.
Rozpoczął je hymn narodowy

odegrany przez orkiestrę dętą
OSP. Następnie wieńce pod
pomnikiem poległych i pomordowanych w latach 1939
-1956 złożyli: kombatanci, władze gminy, związki zawodowe,
przedstawiciele rzemieślników
oraz młodzież szkolna.
Zdjęcia z uroczystość na
ostatniej stronie naszej gazety
oraz stronie internetowej gminy: www.jedlinsk.pl.
AG
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Pałac we Wsoli zmieniony w Muzeum

onodram Andrzeja
Seweryna oparty na
„Dzienniku” oraz prawykonanie kompozycji „Tangombro” autorstwa Piotra
Barona to główne atrakcje
towarzyszące uroczystemu
otwarciu Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.
Do inauguracji działalności przyczynił się również
zarząd Gminy Jedlińsk, na
terenie której położony jest
zabytkowy pałac.
Otwarcie odbyło się
w dniach 10 - 11 października 2009r. Gościem honorowym imprezy była wdowa po
pisarzu, Rita Gombrowicz.
Gospodarzami uroczystości
byli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik oraz Dyrektor Muzeum Literatury Janusz Odrowąż-Pieniążek. Wśród gości wiceminister kultury Tomasz Merta, wicemarszałek
Ludwik Rakowski, członek
zarządu województwa Piotr
Szprendałowicz, wiceprzewodnicząca Sejmiku Mazowieckiego Bożenna Pacholczak, samorządowcy, ludzie
kultury, dziennikarze, parlamentarzyści oraz wielbiciele
Gombrowicza. W niedzielę,
11 października do Wsoli
zjechały tłumy wielbicieli
Gombra, nie tylko z Radomia, ale również z Warszawy,
Lublina i Krakowa. Podczas
otwarcia Muzeum przyjęło
kilkuset gości!
Wsolskie muzeum jest
pierwszą w Europie (a prawdopodobnie i na świecie)
tego typu placówką poświęconą Witoldowi Gombrowiczowi. Przygotowania do
otwarcia trwały blisko trzy
lata. W tym czasie przeprowadzono kapitalny remont
pałacu i częściowo uporządkowano park okalający
budynek. Prace te trwałyby
znacznie dłużej, gdyby nie
przychylność przyjaciół muzeum, a wśród nich Gminy
Jedlińsk.
- Gmina wspiera nas
w różnych przedsięwzięciach, traktuje z życzliwością wszelkie nasze prośby
i wnioski administracyjne
– podkreśla Tomasz Tyczyński, kierownik Muzeum Witolda Gombrowicza.

Uczestnicy
uroczystej
inauguracji mogli obejrzeć monodram Andrzeja
Seweryna oraz wysłuchać
skomponowanego specjalnie na tę okazję „Tangombra”, w wykonaniu zespołu
Piotra Barona. Inaugurację
uświetnili również Irena Jun
z Teatru Studio oraz Tomasz
Radziwonowicz z kwartetem
smyczkowym. Z zainteresowaniem obejrzeli też stałą
ekspozycję zatytułowaną:
„Ja, Gombrowicz” autorstwa
Jolanty Pol i Adama Orlewicza. Jest ona podzielona na
części: na parterze zebrano
pamiątki, dokumenty i zdjęcia związane z polskim etapem twórczości pisarza, na
piętrze znajdują się przedmioty i fotograﬁe dokumentujące pobyt w Argentynie
i w Europie. Zbiory pochodzą głównie z Muzeum Literatury w Warszawie oraz
z darów przekazanych przez
żonę pisarza, Ritę Gombrowicz.
Pałac we Wsoli ma być
nie tylko obiektem do zwiedzania, ale także miejscem
żywej dyskusji, forum wymiany myśli i poglądów dotyczących sztuki i literatury.
Następny krok- rewitalizacja parku.
Decyzję o utworzeniu Muzeum we wsolskim pałacu
podjęto w 2005 roku. Wówczas Samorząd Województwa Mazowieckiego odkupił
gmach od Starostwa Radomskiego. Budynek, wraz z niemal sześciohektarowym parkiem przekazano Muzeum
Literatury w Warszawie.
W najbliższych tygodniach
planowane jest rozpoczęcie
przez WZMiUW prac odtwarzających istniejący niegdyś w parku staw. W przyszłym roku rozpocznie się
też budowa nowego budynku muzealnego, w którym
znajdzie się przestrzeń dla
wystaw czasowych oraz magazyny zbiorów.
Ekspozycję stałą, zatytułowaną „Ja, Gombrowicz”
można oglądać od środy do
niedzieli w godzinach: 10.00
– 17.00.
Ewa Bielawska
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Z życia szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach

N

Król z kl. III i Kamila Bzducha
z kl. VI.
Najbardziej jednak utkwiło
uczniom spotkanie z bohaterami bajek. Bo to jest ich świat.
Pani Dyrektor Bożena Starzyńska z Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jedlińsku wprowadziła dzieci w piękny świat
bajek czytając im bajki te znane i te mniej znane.
W Dniu Postaci Bajek
5 listopada miała miejsce
„PARADA” postaci z bajek.
Uczniowie byli poprzebierani
za swoich ulubionych bohaterów. Śmiechu było co nie miara.
Zafascynowani losami pluszowego misia kl. 0 – III wykonali prace na konkurs pt:
„Portret misia-bohatera literackiego” organizowany przez
Miejską Bibliotekę Publiczną
w Radomiu. Wyróżnienie zdobył Patryk Żarłok z kl. III.

grudnia 2009r.w Sali Koncertowej Urzędu Miasta w Radomiu odbyło się uroczyste podsumowanie, w którym wzięli
udział nasi uczniowie wraz
z Panią Dyrektor Joanną Mazur i opiekunem Panią Małgorzatą Jemiołek.

Uczniowie PSP w Bierwcach
zajęli III miejsce w IX edycji
konkursu „Czuje się bezpiecznie” o Puchar Komendanta
Miejskiego Policji w Radomiu, pod patronatem Starosty
Radomskiego. Z tej okazji 8

Odbyły się również spotkania z:
- Panem dzielnicowym st.
sierż. Rafałem Świetlikiem
na temat bezpiecznej drogi
do szkoły, agresji i przemocy
wśród młodzieży oraz zacho-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie

8 grudnia przedstawiciele placówki zostali zaproszeni na
uroczyste podsumowanie konkursu do Urzędu Miejskiego
w Radomiu. Uczniowie naszej
szkoły brali również udział
w III Turnieju Mikołajkowym
organizowanym
GCKiKF.
I miejsce w kategorii „Szachy”
- klasy IV - VI zajęła Aleksandra Tkaczyk, II miejsce w kategorii „Warcaby” - klasy I - III
zajął Dominik Sobień
W szkole odbyły się apele
i akademie upamiętniające
święta państwowe i szkolne.
Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej uczniowie klasy
szóstej przygotowali humory-

auczyciele z naszej
szkoły wielką wagę
przywiązują do uroczystości
szkolnych. Dlatego odbyły się
apele z okazji 1 września, 17
września, 11 listopada – prezentacja multimedialna, wyboru Karola Wojtyły na Papieża.
12 października odbyło
się ślubowanie na ucznia. Po
prezentacji słowno-muzycznej pierwszoklasiści złożyli
przysięgę bycia wzorowym
uczniem i gorliwym patriotą.
Następnie zostali wpisani do
złotej księgi uczniów.
13 października uczniowie
przygotowali wspaniałą uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W związku z rokiem Juliusza
Słowackiego uczniowie kl. IV
– VI wzięli udział w konkursach: „Życie i twórczość Juliusza Słowackiego” oraz w konkursie recytatorskim wierszy
poety. W grudniu zamierzamy
wystawić także fragment „Balladyny”.
9 listopada odbył się Gminny
Konkurs Poezji Patriotycznej
w Jedlińsku. Z naszej szkoły
wyróżnienie otrzymali: Jakub

G

rudzień to tradycyjnie
czas przygotowań do
nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia, ale również czas
podsumowania działań podejmowanych w mijającym roku.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Ludwikowie w okresie od września do grudnia
bieżącego roku miało miejsce
wiele wydarzeń, które na długo
pozostaną w pamięci uczniowskiej społeczności.
8 października, zgodnie z kilkuletnią już tradycją, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im.
Jana Pawła II na Jasną Górę.
Pielgrzymka ta zawsze jest dla
jej uczestników ogromnym
duchowym przeżyciem. Tysiące młodych, roześmianych
twarzy, tysiące głosów zgodnie
podejmujących śpiew, setki
różnobarwnych sztandarów
zdobiących wały klasztoru
pozostawiają niezatarte wrażenie.
Również w miesiącu październiku odbyła się wycieczka do Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu. Uczniowie obej-
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rzeli spektakl będący adaptacją
powieści K. Makuszyńskiego
„Awantura o Basię”. Przedstawienie bardzo podobało się
i młodszym, i starszym dzieciom.
12 listopada gościliśmy
w szkole Dyrektor Gminnej
Biblioteki w Jedlińsku Bożenę
Starzyńską. W ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”
Dyrektor rozmawiała z uczniami klas 0 – III o działalności
i zbiorach Biblioteki Gminnej,
a następnie czytała wybrane
utwory Juliana Tuwima. Dzieci
aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, chętnie wypowiadały
się i czytały.
Uczniowie PSP w Ludwikowie brali udział w konkursach
organizowanych
na terenie gminy i powiatu. W konkursie Poezji Patriotycznej, który odbył się
9 listopada w GOK w Jedlińsku,
wyróżnienia otrzymali: Mateusz Jurczak z klasy II, Paulina
Kaszuba z klasy III i Daniel
Jurczak z klasy IV.W IX Edycji
Konkursu Wiedzy i Prewencji pod nazwą „Czuję się bezpiecznie” drużyna reprezentująca szkołę zajęła IV miejsce.

Ślubowanie pierwszoklasistów.
wania się, gdy atakuje pies;
- Panią pielęgniarką Bogusławą Florek na temat objawów
i postępowania z grypą.
Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim czytelnikom
zdrowych, spokojnych, błogosławionych, ciepłych i rodzinnych świąt oraz szczęśliwego
Nowego Roku.
Redakcja
z PSP Bierwce.
styczną opowieść o trudach
szkolnego życia. Aplauz widowni zyskała przede wszystkim „autorska” wersja pieśni
S. Moniuszki „Prząśniczka”.
W rocznicę wyboru Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową
odbyła się akademia poświęcona życiu i działalności patrona
szkoły. 11 listopada uczniowie uczestniczyli w uroczystej
Mszy św. w intencji Ojczyzny
w kościele paraﬁalnym w Jankowicach, podczas której zaprezentowali krótki montaż
poetycki poświęcony tragicznym losom Rzeczpospolitej.
Redakcja D.M.

Zespół Szkół Publicznych we Wsoli
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asza Szkoła przystąpiła w roku szkolnym
2009/20010 do programu
Szkoła z Prawami Dziecka, aby
uczcić 20 rocznicę uchwalenia
Konwencji o Prawach Dziecka. Koordynatorem programu
jest pedagog szkolny mgr Lidia
Kutkiewicz.
20 listopada wspólnie z 1900
szkołami z całej Polski obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka, którego kulminacją był
happening „balony do nieba”.
Wychowawcy
przeprowadzili innowacyjne i ciekawe
zajęcia na bazie materiałów
dydaktycznych
UNICEF,
10 grudnia dzieci obejrzały
spektakl proﬁlaktyczny „Mam
prawo do…” w wykonaniu
aktorów Teatru Proﬁlaktycznego „Maska” z Krakowa, dla
chętnych uczniów ogłoszono
konkurs na pracę plastyczną związaną z tematyką praw
dziecka i ich obchodów w naszej szkole.
10 października 2009 roku
nastąpiło uroczyste otwarcie
jedynego w Europie Muzeum
Witolda Gombrowicza we
Wsoli. Na tę długo oczekiwaną
uroczystość zostali zaproszeni
także przedstawicieli naszej
szkoły: dyrektor Edward Krok,
nauczyciele i młodzież. Oczy
wszystkich gości zwrócone były przede wszystkim na wdowę
po pisarzu, panią Ritę Gombrowicz. Nam także udało się
za pośrednictwem tłumacza
zamienić z panią Gombrowicz kilka słów, zdobyć wpis
do szkolnej kroniki i wykonać
pamiątkowe zdjęcie. Pani Rita
okazała się kobietą niezwykle
otwartą, serdeczną i … bardzo
cierpliwą. Może w przyszłości
i nam uda się zaprosić ją do
szkoły.
23 października 2009 roku
odbyło się ślubowanie uczniów
klas pierwszych szkoły podstawowej. Pierwszoklasiści swoje
umiejętności i wiadomości
wspaniale
zaprezentowali
w części artystycznej, która była jednocześnie ich pierwszym
poważnym egzaminem. Po
uroczystym ślubowaniu na-

stąpiło pasowanie na ucznia.
Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom.
Mikołajki – to tradycja
obdarowywania
prezentami. Uczniowie klas I-III
i
oddziałów
przedszkolnych szkoły podstawowej już
2 grudnia otrzymali wyjątkowy prezent. Wybrali się do
teatru na przedstawienie pt.
„Awantura o Basię”. Spektakl
bardzo się dzieciom podobał.
Wzbudził wiele pozytywnych
przeżyć i emocji. Dzieci wróciły pełne wrażeń, ponieważ dla
niektórych była to pierwsza
wizyta w teatrze.
Bycie wolontariuszem to nie
tylko sama ciężka praca, ale
także przyjemności. Corocznie w Radomiu dnia 5 grudnia
obchodzony jest Dzień Wolontariusza. W tym roku dzień
ten obchodzony był pod nazwą
„Wolontariusz pilnie poszukiwany”. Organizatorzy przygotowali dla wolontariuszy grę
miejską polegającą na dotarciu
do celu na podstawie wskazówek, które otrzymywało się
w poszczególnych punktach
po wykonaniu zadania. Udział
w tej grze brali także członkowie naszego klubu: Magdalena
Okruta, Adrianna Graniak,
Kamila Róg, Dorota Korcz, Jolanta Walczak, Karolina Walczak, Dominik Nowak, Michał
Guziński. Po ciężkiej i ostrej
rywalizacji nasz klub zajął wy-

września uczniowie
klas 0 – III gościli w naszej szkole strażaków.
Panowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jedlińsku, opowiedzieli o specyﬁce swojej pracy.
Pokazali i omówili sprzęt jakim się posługują na co dzień
w swojej niebezpiecznej pracy. Uczniowie byli zachwyceni. Podziękowali strażakom

sokie trzecie miejsce.
W dniu 4 grudnia 2009r.
uczennica klasy II gimnazjum
Klaudia Kobylarczyk zajęła II
miejsce w Rejonowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Miejsko
– Gminny Ośrodek Kultury
w Białobrzegach. Dzięki temu
uzyskała nominacje do Finału
VIII Międzydiecezjalnego Festiwalu Kolęd w Radomiu.
W tym samym dniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w III Mikołajkowym Turnieju
dla dzieci i młodzieży w szachach i warcabach organizowanym przez Gminny Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku pod patronatem Wójta Gminy. W turnieju
warcabowym w kategorii D
uczniowie gimnazjum zajęli
trzy czołowe miejsca: I miejsce
– Durak Jakub,
II miejsce - Kuraś Robert,
III miejsce - Wolski Bartosz.

Turniej Mikołajkowy

Zespół Szkół Publicznych w Wierzchowinach
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Pamiątkowe zdjęcie z Ritą Gombrowicz

gromkimi oklaskami i zrobili
pamiątkowe zdjęcia.
23 września odbyła się wycieczka integracyjna uczniów
klasy pierwszej PG w Wierzchowinach do Czerska i Warszawy. Dzięki temu, że koszty
przejazdu autokarem sﬁnansowała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlińsku, wszyscy

uczniowie klasy pierwszej mieli możliwość wzięcia udziału
w tej wycieczce. Towarzyszyło
im kilkoro uczniów klasy drugiej m.in. zwycięzcy zeszłorocznego szkolnego konkursu
piosenki o treściach związanych z proﬁlaktyką uzależnień.
Podobny konkurs przeprowadzili uczniowie na dziedzińcu
zamku w Czersku. Tu również wygrał zespół dziewcząt
z kl. II: M. Jończyk, A. Mo-

W turnieju szachowym w kategorii B klas I-III szkoły podstawowej I miejsce – Grzegorz
Kapusta, w kategorii C klas IV-VI - II miejsce Rylski Jakub.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy
i nagrody.
MIKOŁAJKI 2009
w ZSP we WSOLI
XI
Mikołajkowy
Turniej Tenisa Stołowego odbył
się w dniach 4 - 5 grudnia.
W imprezie uczestniczyło 146
uczniów w 8 kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców
oraz kategoria rodziców.
Szkoła Podstawowa:
II kl. chł. - Ignacy Nowicki,
dz. - Kamila Kobza, III kl. chł.
Dominik Gędaj, dz. - Katarzyna Piwowarczyk, IV kl. chł. Oskar Kępka, dz. - Magdalena
Janiszewska, V kl. chł. - Paweł
Szczepaniak, dz. – Katarzyna
Kobza, VI kl. chł. – Damian
Opałka, dz. – Klaudia Kuraś.
Gimnazjum:
I kl. chł. – Artur Durak, dz. – Monika Klocek,
II kl. chł – Bartłomiej Poneta, dz. – Magda Staniak,
III kl.chł. – Maciej Wieczorek
dz. – Ewa Pyszczek
Turniej rodziców wygrał
Krzysztof Wieczorek pokonując Ryszarda Dzigmana.
Medalami,
pucharkami
i upominkami nagrodzono
zawodników za miejsca I-IV.
Wszyscy startujący otrzymali
napoje, słodycze i słodkie bułki.Organizatorzy turnieju dziękują wszystkim sponsorom.
mgr Marzena Okruta-Dupla
mgr Jan Dupla
rawska, M. Oﬁara, K. Wójcik,
O. Zawadzka.
Po obejrzeniu widoków
z wież zamkowych i posileniu się przy ognisku młodzież
wraz z wychowawczyniami: p.
G. Cichowlas i p. M. Zegarek
wybrała się podziwiać stolicę.
Piękna pogoda sprzyjała zwiedzaniu Łazienek Królewskich
i zabytków znajdujących się
przy Krakowskim Przedmieściu. Uczniowie wykorzystując ▶
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obecność w Warszawie odwiedzili grób Patrona Szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Zatrzymali się też pod Jego
pomnikiem, by zrobić grupowe pamiątkowe zdjęcie.
Z okazji Dnia Chłopaka
w naszej szkole odbyła się dyskoteka. Dziewczyny złożyły
chłopcom życzenia i przygotowały prezenty, był również
słodki poczęstunek.
14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie
klasy II przygotowali montaż
słowno-muzyczny pod kierunkiem p. A. Adamczyk i p.
M. Koperskiej. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły
otrzymali kwiaty. Po zakończeniu akademii głos zabrała Pani
dyrektor, składając wszystkim
pracownikom najlepsze życzenia z okazji przypadającego
święta.
23 października uczniowie
klasy pierwszej Publicznej
Szkoły Podstawowej i klasy
pierwszej Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach przeżywali pasowanie na ucznia
i pasowanie na gimnazjalistę. W obu uroczystościach
uczestniczył zaproszony przez
uczniów Przewodniczący Rady
Gminy w Jedlińsku p. Henryk
Krzak. Uczniowie PSP tak uroczystą chwilę rozpoczęli Polonezom. Następnie przedstawili
montaż
słowno-muzyczny.
Program gimnazjalistów oparty był na wskazaniach Kardynała Stefana Wyszyńskiego
zawartych w ABC Społecznej
Krucjaty Miłości. Uczniowie
obiecywali wprowadzać w życie rady Patrona Szkoły. Będą
szanować każdego człowieka,
pomagać potrzebującym, rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Po uroczystym ślubowaniu na sztandar szkoły każdy z uczniów otrzymał z rąk
pani dyrektor Barbary Gąski
dyplom z tekstem ślubowa-

nia. Na koniec głos zabrał pan
Henryk Krzak, życząc uczniom
sukcesów w nauce.
Dnia
29
października
uczniowie klas 0-III byli w kinie ,,Helios” na ﬁlmie pt. ,,Odlot”. Dzieci były zachwycone
efektami trójwymiarowymi.
Dla każdego z uczestników
było to nowe doznanie. W autokarze każdy miał wspaniały
humor.
11 listopada – Dzień Odzyskania Niepodległości - to
wielkie święto narodowe
uczniowie uczcili akademią.
Recytowali wiersze, śpiewali
piosenki przygotowane pod
okiem p. E. Bińkowskiej.
W listopadzie na specjalne
zaproszenia klas 0-III przyjechał policjant st. sierż.
Rafał Świetlik - nasz dzielnicowy. Opowiedział uczniom
o swojej pracy, o zachowaniu
bezpieczeństwa na drodze. Po
skończonej prelekcji uczniowie podziękowali panu policjantowi i wręczyli pamiątkowy dyplom.
26 listopada odbyły się Andrzejki. Były wróżby, lanie wosku.
4 grudnia do naszej szko-

Pamiątkowe zdjęcie ze stażakami z OSP Jedlińsk
ły z Dalekiej Północy przybył
Mikołaj z prezentami. Każde
dziecko otrzymało od Mikołaja prezent. Uczniowie podziękowali za otrzymane podarki
wierszem i piosenką, również
w tym dniu w naszej szkole
odbył się II Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej. W rywalizacji uczestniczyli uczniowie klas
IV – VI Szkoły Podstawowej.
UKS „Tornado” przy współudziale Samorządu Szkolnego
zorganizował ten turniej, aby
propagować zdrowy i sportowy tryb życia. Na zakończenie

Pod pomnikiem Stefana Wyszyńskigo w Warszawie
„Jasia i Małgosi”.
W drugiej części
programu,
wykonawcy poprzebierani za
czarownice, wampiry i duchy,
przedstawili publiczności wiadomości dotyczące tego święta. Następnie obył się konkurs
dla uczniów klas „0”-III na
„Najstraszniejsze przebranie”.
Jury miało ciężki orzech do
zgryzienia i po długich negocjacjach wyłonili zwycięzcę
oraz przydzielili dwa II i III
miejsca i dwa wyróżnienia.
Później rozstrzygnięty został
konkurs dla uczniów klas IV-VI na „Najładniej wydrążoną
dynię”.
Z okazji Dnia Pracowni-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach
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października w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Batalionów Chłopskich
w Starych Zawadach odbyło się uroczyste Ślubowanie
uczniów klasy I. Uroczystość
uświetnił swoją obecnością
sekretarz gminy pan Włodzimierz Dłużewski. Dzieci zaprezentowały montaż słowno
- muzyczny przygotowany
pod kierunkiem wychowawcy pani Anety Strzeleckiej.
Po części artystycznej dzieci
złożyły przysięgę, a następnie
pani dyrektor Maria Jemiołek
ogromnym ołówkiem pasowała ich na uczniów naszej szko-
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ły. Każdy „nowy” uczeń złożył
symboliczny podpis w Kronice
Szkoły- odcisk kciuka. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy
i upominki. Po części oﬁcjalnej uczniowie klasy I udali się
na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Dzień
ten był wielkim świętem dla
pierwszaków.
W piątek, 30 października
odbyła się już po raz drugi akademia z okazji święta Halloween. Uczniowie klasy V, wraz
z nauczycielem języka angielskiego, panią Karoliną Bartos,
przygotowali „straszną” wersję

imprezy najlepszym drużynom i zawodnikom zostały
wręczone dyplomy i nagrody.
I miejsce zdobyła kl.VI (drużyna dziewcząt i chłopców).
Najlepszymi strzelcami zostali.: Klaudia Molga i Patryk Rokiciński.
W roku szkolnym 2009/2010
nasza szkoła po raz kolejny
włączyła się do akcji „Rodzina
rodzinie” Kierując się wezwaniem naszego Patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
który nawoływał do pomocy
ubogim i chorym, pragniemy
pomóc Pani Katarzynie Lisowskiej. Jest ona matką pięciorga dzieci w tym trzech ciężko
chorych, znajduje się w bardzo
trudnej sytuacji materialnej.
Mając na uwadze słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
„Włącz się w społeczną pomoc
bliźnim otwórz się ku ubogim
i chorym. Użyczaj ze swego.
Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.”, uczniowie
naszej szkoły zebrali produkty
spożywcze i chemiczne, które
zostały wysłane Pani Katarzynie jako pomoc z okazji świąt
Bożego Narodzenia. Wszystkim uczniom i nauczycielom
serdecznie dziękujemy za okazaną wrażliwość i serce.
Redakcja ZSP
ka Socjalnego 19 listopada
uczniowie kl. V, tradycyjnie
jak co roku, udali się do Domu
Pomocy Społecznej w Jedlance. Zaprezentowali tam przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”,
a ponadto dziewczęta zatańczyły w rytm francuskiego
kan-kana i greckiej zorby.
Występ zakończył się piosenką z repertuaru Majki Jeżowskiej. W nagrodę za wspaniałe przedstawienie uczniowie
zostali zaproszeni do stołu na
słodki poczęstunek.
20 listopada obchodziliśmy
20-lecie Konwencji o Prawach
Dziecka, którego kulminacją
był happening „balony do nieba”. Z tej okazji uczniowie, pod ▶

opieką pani Karoliny Bartos,
przygotowali uroczysty apel,
który ukazywał prawa dziecka
ich oczyma. Poprzez wiersze
artyści klasy V starali się pokazać kolegom i koleżankom
ze szkoły, że dzieci mają swoje prawa, które powinny znać
i dobrze rozumieć, tak aby nie
wykorzystywać ich w sposób
niezgodny z celem, dla którego powstały. Apel zakończył
się występem Klaudii Bzduchy, uczennicy klasy V, która
zaśpiewała piosenkę Majki Jeżowskiej pt.: ”Wszystkie dzieci
nasze są” i otrzymała gromkie
brawa od publiczności. Akcja
odbyła się w ramach programu
UNICEF „Szkoła z prawami
dziecka”, do którego przystąpiła nasza szkoła. 25 listopada odbyło się podsumowanie
konkursu plastycznego w kl.
„0”- III z okazji Światowego
Dnia Pluszowego Misia. Wszyscy uczniowie klas młodszych
brali w nim udział. Rywalizowali między sobą w wyborze
różnych technik, sposobów
wykonania. 25 prac zostało
wyróżnionych. Zakończenie
konkursu miało bardzo ciekawy przebieg. Uczniowie z poszczególnych klas brali udział
w różnych śmiesznych konkurencjach związanych z Misiem. Wyróżnieni uczniowie
otrzymali nagrody. Konkurs
przygotowała i przeprowadziła pani Iwona Śmiechowska.
Wystawa prac konkursowych
znajduje się w bibliotece szkolnej.
26 listopada odbyło się uroczyste podsumowanie konkur-

su plastycznego „Mój Miś” zorganizowanego przez Miejską
Bibliotekę Publiczną im. J.A.
IA.S. Załuskich w Radomiu.
Z ok. 1500 prac, które wpłynęły na konkurs jury nagrodziło
i wyróżniło 34. Wśród laureatów znalazła się uczennica
klasy I Aneta Broda. Uczniowie
nasi brali udział w wojewódzkim konkursie plastycznym
„Bezpieczna droga do szkoły”.
Prace były wykonane w formie
komiksu. Tylko 10 prac zostało
wyróżnionych. Jedno wyróżnienie przypadło naszej szkole. Otrzymał je Szymon Strzelecki uczeń klasy V. Praca wykonana była pod kierunkiem
pani Marii Jemiołek. Nagrodę
(Vedia C5 oraz przepisy ruchu
drogowego z ilustrowanym
komentarzem) wręczył Adam
Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego i Mirosław Szatkowski - Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Dro-

Światowy Dzień Pluszowego Misia
gowego w Radomiu. 8 grudnia uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w uroczystym
podsumowaniu
Programu
Bezpieczny powiat organizowany przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. Za zajęcie
I miejsca w konkursie „Czuję

się bezpiecznie”, 56 uczniów
otrzymało zaproszenie wraz
z opiekunami na uroczyste
spotkanie w Sali Koncertowej.
W tym dniu dla dzieci wystąpili artyści z Krakowa – grupa
Bam Bam z przedstawieniem
pt: „Gang Kota Witolda Druzgota”. Przedstawienie wyróżniało się bogatą oprawą scenograﬁczną i muzyczną, miało to
na celu uświadomienie dzieciom, że wybieranie tego co
złe, niebezpieczne i zakazane
zawsze kończy się poważnymi
kłopotami. Oprócz wspaniałego przedstawienia dla dzieci przewidziane były również
konkursy na scenie. Na zakończenie uroczystego podsumowania Programu Bezpieczny
Powiat nasza szkoła otrzymała
nagrodę w wysokości 1000zł.
PSP Stare Zawady

BRD „Bezpieczna droga do szkoły”

Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku

W

dniu 06.10.2009r. na
zaproszenie uczniów
i nauczycieli - Marii Muchy
i Sabiny Zięby, które opracowały projekt ,,70 rocznica
wybuchu II wojny światowej,
nasze gimnazjum zaszczyciła
mieszkanka Jedlińska Maria
Rajkowska. Podczas spotkania
opowiadała historię swojego
ojca Józefa Fijałkiewicza, który był dowódcą AK w naszym
rejonie. Uczniowie dowiedzieli
się także jak wyglądała tajna
edukacja w tym czasie. Przejmująco i z łezką w oku pani
Maria Rajkowska snuła opowieść o własnych przeżyciach
związanych z okupacją hitlerowską. Dla gimnazjalistów
to nie tylko ważna lekcja dotycząca II wojny światowej ale
przede wszystkim poznanie
historii i bohaterów Jedlińska,
którzy oﬁarnie angażowali się
w walkę z niemieckim okupantem. W ramach powyższego projektu uczniowie uczest-

niczyli w dwóch wycieczkach:
do Oświęcimia (zwiedzanie
Muzeum Auschitz- Birkenau)
oraz do Warszawy (zwiedzanie
Muzeum Powstania Warszawskiego). Na trasie wycieczki do
Oświęcimia uczniowie poznali
historię założenia obozu oraz
fakty dotyczące codziennego
życia milionów więźniów. Dla
gimnazjalistów wycieczka była
niecodziennym przeżyciem,
czego dowodem była chwila ciszy przy ścianie śmierci a tym
samym hołd dla oﬁar obozu
z Polski i krajów okupowanej
Europy. Cieszymy się, że udało
nam się zorganizować trzy wyjazdy do Muzeum Powstania
Warszawskiego w Warszawie.
Po raz kolejny młodzież pokazała, że jest dumna z historii
swojego narodu, że nie obce
im są wydarzenia związane
z Powstaniem Warszawskim.
11 listopada 2009 roku grupa
naszych uczniów w składzie:
Natalia Kowalczyk, Aleksan-

Spotkanie z Panią Marią Rajkowską
dra Rędzia, Paulina Skurosz, gimnazjaliści dotarli do mety
Anita Szymczak i Magdalena w dobrej formie, gdzie otrzyTrzaskowska, Mateusz Śmie- mali medale i pamiątkowy
chowski wraz z opiekunem dyplom. 11 listopada 2009 r.
Krystianem Kilarem, po raz przedstawiciele naszego gimpierwszy wzięła udział w XXI nazjum wzięli udział w uroczyBiegu Niepodległości w War- stej Mszy Świętej odprawionej
szawie. Na starcie około 7000 w intencji Ojczyzny. Następnie
osób, w tym nasi uczniowie, złożyli wieńce pod pomnikiem
utworzyli biało-czerwoną ﬂa- poległych w latach 1939-1956.
gę i wszyscy razem odśpiewali Dzień później wszyscy uczniohymn Polski. Uczestnicy biegu wie ubrani na galowo wzięli
mieli do pokonani trasę 10km, udział w szkolnej akademii
która wiodła ulicami Warsza- z okazji Święta Niepodległości.
wy. Mimo niesprzyjającej aury Z dużym skupieniem wysłu- ▶
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Dzień Praw Dziecka- wypuszczenie balonów w niebo
chali przedstawienia słowno- ka przystąpiliśmy do akcji
-muzycznego przygotowanego „Szkoła z prawami dziecka”
przez młodzież gimnazjalną organizowanej przez UNICEF.
pod kierunkiem nauczycieli.
W naszej szkole akcję pilotoZ okazji 20 rocznicy uchwa- wały panie Maria Mucha i Jolenia Konwencji Praw Dziec- lanta Politowska Do progra-

mu przyłączyło się 1900 szkół
z całej Polski. Jest to rekordowa liczba placówek, która
zgłosiła się do UNICEF, deklarując chęć propagowania praw
dziecka w szkole. W związku
z tym 20. XI. 2009 roku odbył
się także apel okolicznościowy zakończony wypuszczeniem balonów do nieba przez
przedstawicieli klas. W tym
dniu uczniowie na koszulkach
wypisywali najważniejsze dla
nich prawo i nosili przez cały
dzień trwania zajęć. Uczniom
pomysł wyrażenia swoich
praw i manifestowania ich bardzo się podobał.
26 listopada 2009 roku dzięki siostrze Irenie Różyckiej
młodzież gimnazjalna spo-

tkała się z siostrą Katarzyną
Grzybowską, która zaangażowana jest całym sercem
w pracę misyjną w Rwandzie.
Uczniowie choć na chwilę
poczuli klimat tej małej miejscowości położonej w samym
sercu Afryki. Dowiedzieli się
na czym polega praca misyjna.
Siostra Katarzyna opowiadała
o wielkim ubóstwie i cierpieniu tych ludzi ale jednocześnie
przedstawiając ich jako ludzi
radosnych. Składamy wielki
szacunek wszystkim, którzy
niosą pomoc zwłaszcza w tych
miejscach gdzie jest to najtrudniejsze.
Justyna Salak

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku

T

o koniec wakacji już…
Ze słowami piosenki z
repertuaru szkolnego zespołu
wokalnego wkroczyliśmy w
nowy rok szkolny 2009/2010
i choć to już grudzień, jeszcze
gdzieś na dnie serca zostały
wspomnienia słonecznych dni.
W naszej szkole naukę rozpoczęło 281 uczniów.
Dziś, z perspektywy minionych miesięcy, możemy obserwować nasze dokonania
– a było ich niemało. Już we
wrześniu odbyło się w naszej
szkole spotkanie z przedstawicielem Regionalnego Centrum
Informacji Europejskiej w Radomiu, w którym uczestniczyli
uczniowie klas szóstych (spotkanie zostało zorganizowane
dzięki opiekunkom Szkolnego
klubu Europejskiego – p. Elżbiecie Łobodzie i p. Anecie
Krawczyk). Dzięki rzetelnej
wiedzy prowadzącego, szóstoklasiści mogli poszerzyć swoją
wiedzę na temat państw Unii.
Szukam nauczyciela i mistrza. Znawcy poezji Zbigniewa Herberta zapewne bez trudu rozszyfrowali słowa jednego
z najwybitniejszych polskich
twórców. Dziś, w dobie wielu
przemian, postać nauczycie-

Wystawa w GCKiKF w Jedlińsku
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la odchodzi w cień, dlatego
potrzebujemy prawdziwych
pedagogów, którzy swoim
zaangażowaniem, oddaniem
i postawą wskażą właściwą
drogę swoim wychowankom.
Miło jest nam zatem poinformować, iż Anna Walczyk za
szczególne zasługi dla oświaty
i wychowania została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, natomiast p.
Alina Cielniak – Brązową Odznaką Za zasługi dla sportu.
Gratulujemy!
Młodzi intelektualiści. Jak
co roku, uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w wielu
wojewódzkich
konkursach
przedmiotowych, awansując
do kolejnych etapów: w konkursie matematycznym – Natalia Czajka(ucz.kl. VIb, opiekun
–p. A. Stanik), polonistycznym
– Justyna Paluch i Klaudia
Wlazła (ucz. kl. Via, opiekun –
p. S. Makuch), przyrodniczym
– Karolina Romanowska (ucz.
kl. VIa, opiekun – p. E. Religa). Ponadto uczniowie wzięli
udział w ogólnopolskim konkursie krasomówczym (ucz.
Z. Mroczkowska, opiekun –
A. Kacprzak), konkursie plastycznym „Mój Miś” (wyróż-

Uroczystość podsumowania programu :” Na rozstajach dróg…”
nienie – ucz. P. Szóstak).
ło w naszej szkole szczególnie
Nasi znów najlepsi. Miło podniosły charakter (program
nam poinformować, iż dzięki artystyczny przygotowały paoddaniu nauczycieli wychowa- nie: J. Bujek, A. Kowalczyk,
nia ﬁzycznego, PSP w Jedlińsku I. Kołodziejczak, B. Bilska,
zajęła I miejsce w sportowej B. Cieślak). Uroczystości, na
rywalizacji szkół w wojewódz- które zaproszonych zostało
twie mazowieckim i otrzymała wielu dostojnych gości – włanagrodę pieniężną w wysoko- dze gminy, rodzice, nauczyści 7500zł. Natomiast 8 grud- ciele, uczniowie, mieszkańcy
nia odbyło się podsumowanie Jedlińska i okolic - rozpoczęły
programu „Bezpieczna szkoła”, się obejrzeniem niezwykłej
organizowanym przez Staro- wystawy fotograﬁcznej krzystwo Powiatowe. PSP w Jedliń- ży, kapliczek i przydrożnych
sku również zajęła I miejsce, ﬁgur (przygotowanych zostało
uzyskując nagrodę 1000 zł.
170 zdjęć). Fotograﬁe te – jak
Świadkowie historii.
wspominała ich autorka - są
10 listopada 2009r. odbyło żywym świadectwem przesię podsumowanie programu szłości, która kreuje teraźniej„Na rozstajach dróg…”, pod szość, przypomina o naszej
patronatem Stowarzyszenia tożsamości, zapisuje literami
Centrum Młodzieży „Arka” czasu imiona i nazwiska funoraz Polsko-Amerykańskiej datorów kapliczek i krzyży. Po
Fundacji Wolności, którego zakończeniu uroczystości wygłównym celem było wyko- stawa została przeniesiona na
nanie dokumentacji fotogra- korytarz szkolny, gdzie mogli
ﬁcznej i opisowej ﬁgurek oraz obejrzeć ją uczniowie szkoprzydrożnych krzyży, usytu- ły podstawowej, gimnazjum,
owanych na terenie gminy przedszkola oraz rodzice.
Jedlińsk. Tej niezwykle żmud- 3 grudnia po sesji Rady Gminej pracy podjęła się Bożena ny nastąpiło otwarcie wystawy
Cieślak, v-ce dyrektor szkoły w Gminnym Cebtrum Kultury
i jednocześnie nauczycielka i Kultury Fizycznej, gdzie moplastyki. Podsumowanie wspa- gli ją obejrzeć radni, sołtysi i
niale wpisało się w obchody mieszkańcy gminy.
Święta Odzyskania Niepodległości, które w tym roku miaAnna Kraska
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III Mikołajkowy Turniej Szachowo-Warcabowy

uż po raz trzeci w dniu
4 grudnia 2009roku
Gminne Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku było organizatorem
Mikołajkowego Turnieju
Szachowo - Warcabowego, na którym pojawiło
się wielu entuzjastów gry
w szachy i warcaby. Były to
dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu
gminy Jedlińsk. Ze względu
na dużą liczbę chętnych do

K

udziału w turnieju, zaistniała konieczność podzielenia
ich na kategorie wiekowe.
Dokonano także podziału
na grupę osób grających
w szachy i grupę grającą
w warcaby.
Podczas gry zauważyć
można było wysoki poziom
jeśli chodzi o przygotowanie uczestników. Na twarzach dało się zauważyć
wielkie skupienie, a każdy
ruch był dokładnie przemy-

ślany. Najbardziej waleczną
grupą w warcabach okazała
się grupa wiekowa z klas I-III ze szkoły podstawowej.
W tym roku w Szachach,
w kategorii „szkoła podstawowa” zwycięzcami zostali:
Aleksandra Tkaczyk PSP Ludwików (I miejsce), Jakub
Rylski (II miejsce), Hubert
Miedziński - PSP Bierwce
(III miejsce).
W kategorii „gimnazjum”
zwycięstwo odnieśli: Damian Tkaczyk PG Jedlińsk
(I miejsce), Brajan Życki PG
Jedlińsk (II miejsce), Rafał
Włodarczyk PG Jedlińsk(III
miejsce)
Zwycięzcami w warcabach okazali się:
-w kategorii wiekowej A:
Hubert Zegarek ZSP Wierzchowiny (I miejsce), Klaudiusz Galiński ZSP Wierzchowiny (II miejsce), Kacper Warylak ZSP Wierzchowiny (III miejsce)
-w kategorii wiekowej B:
Grzegorz Kapusta ZSP
Wsola (I miejsce), Dominik

Sobień PSP Ludwików (II
miejsce), Tomasz Fijałkowski PSP Jedlińsk (III miejsce)
-w kategorii wiekowej C:
Kamil Musiał PSP Jedlińsk
(I miejsce), Damian Musiał
PSP Jedlińsk (II miejsce),
Konrad Walczak PSP Bierwce (III miejsce),
-w kategorii wiekowej D:
Jakub Durak (I miejsce), Robert Kuraś (II miejsce), Bartosz Wolski (III miejsce).
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez Gminną Komisję
do Spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Jak sama nazwa wskazuje
był to Mikołajkowy Turniej,
a więc nie mogło zabraknąć
słodkich upominków dla
wszystkich
uczestników.
Wszystkim
zwycięzcom
gratulujemy i zapraszamy
za rok na IV Mikołajkowy
Turniej w Szachy i Warcaby.
Anna Malinowska

XIV Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej

onkurs Poezji Patriotycznej odbywa
się w ramach obchodów
Święta Niepodległości pod
honorowym
patronatem
Wójta Gminy. Jest to impreza cykliczna, w której
udział biorą uczniowie.
Konkurs jest bowiem doskonałą okazją do budowania poprzez poezję postaw
patriotyzmu, dumy narodowej, kształtowania pamięci
i wyobraźni. W tym roku
po eliminacjach szkolnych
75 najlepszych recytatorów
ze wszystkich placówek
oświatowych z terenu gminy spotkało się 09 listopada
w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej. Jak
co roku, uczniowie wykazali się dużą świadomością
przy wyborze i recytacji
wierszy. Deklamując piękne
strofy o Ojczyźnie ,,...mnie
ta ziemia droższa od innych”, ,,Tęskno mi Panie…”,
wykazali się dużym zrozumieniem takich wartości
jak: niepodległość, duma
narodowa. Jury nie miało
łatwego zadania w wyło-

nieniu zwycięzców konkursu. Laureaci otrzymali
nagrody książkowe oraz dyplomy, które wręczył Wójt
Gminy Wojciech Walczak.
Nagrodzeni w tegorocznym
konkursie: w kategorii kl.
,,0-III”- szkoły podstawowe: Nina Hetman – PSP Jedlińsk, Monika Bolek- PSP
Wierzchowiny, Bartłomiej
Maciejewski - PSP Wsola,
Gabriela Płużycka – PSP Jedlińsk, wyróżnienia otrzymali: Oliwia Imiołek, Filip
Lutek – PSP Jedlanka, Bartosz Górka -PSP Stare Zawady, Paulina Kaszuba - PSP
Ludwików, Jakub Król - PSP
Bierwce, Wiktoria Rafalak,
Łukasz Imiołek, Jan Religa,
Maria Śliwowska - PSP Jedlińsk, Kacper Śmiechowski, Julia Wójcik - PSP Stare
Zawady, Karolina Dobrzańska, - PSP Wierzchowiny,
Mateusz Jurczak – PSP Ludwików, Cezary Dryja - PSP
Wsola.
Kategoria kl. ,,IV - VI”szkoły podstawowe nagrody otrzymali: Karolina
Berlińska - PSP Jedlanka,

Ola Gozdór – PSP Wsola, Tymon Cichowlas- PSP
Wierzchowiny, Łukasz Matysiak – PSP Stare Zawady, Piotr Pawłowski, Akadiusz Pietrzyk - PSP Wsola, Natalia Przedwój - PSP
Wierzchowiny Wyróżnieni:
Klaudia Plewińka Agata
Figura, Olga Kołodziejczak
- PSP Wsola, Kamila Bzducha- PSP Bierwce, Daniel
Jurczak - PSP Ludwików,
Anita Kalbarczyk - PSP Jedlanka, Aleksandra Wziątek

- PSP Jedlińsk, kategoria kl.
gimnazjalne I – III: Katarzyna Barańska, Adrianna
Graniak, Aleksandra Karaś, Marta Nowak, Tomasz
Wrona - PG Wsola, Klaudia
Wikło, Iga Makulska, Izabella Makulska - PG Jedlińsk,
Paulina Cielniak - PG
Wierzchowiny,
Zwycięzcom gratulujemy! Zapraszamy do udziału
w XV Gminnym Konkursie
Poezji Patriotycznej za rok.
AG
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::

INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE

::

Uroczyste przekazanie drogi - Jedlanka - Bierwiecka Wola
„Schetynówka”

Odnowiony budynek Urzędu Gminy

Nowa droga Bierwce-K

Otwarcie drogi w Górnej Woli - inwestycja wspólna
z powiatem

Winda dla niepełnosprawnych - wejście od strony bramy

Ulica Orkana w Wielog

Przecięcie wstęgi na drodze w Jankowicach

Ośrodek Zdrowia we Wsoli w budowie

Przebudowa drogi pow

Uroczyste otwarcie drogi w Nowej Woli

Nowa kotłownia w PSP w Jedlance

Nowa droga - Wsola - M
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::

Kruszyna

górze po modernizacji

wiatowej - ul. Leśna we Wsoli

Marcelów

INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE

::

Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” w Jedlińsku

Obwodnica Jedlińska i most na rzece Tymiance w budowie

Ul. Kościelna w Wielogórze

Przebudowana droga Wielogóra - Klwaty

Wodociąg - Bierwiecka Wola - Godzisz

Ul. Gombrowicza we Wsoli z nową nawierzchnią i parkingiem

11

Inwestycje w naszej gminie
Rok 2009 był okresem sprzyjającym realizacji zadań inwestycyjnych. Infrastruktura drogowa Gminy Jedlińsk została uzupełniona poprzez liczne przebudowy o następujące nowe odcinki dróg:
Lp.

Nazwa zadania drogowego

1

Przebudowa drogi gminnej Wielogóra – Klwaty

Długość
851 mb

Koszt całkowity
269.341,95 zł

2

Przebudowa drogi gminnej Lisów – Borki

1220 mb

391.770,10 zł

3

Przebudowa drogi gminnej Wielgora – ul. Kościelna

1105 mb

258.379,23 zł

4

Przebudowa ulic Stawna - Krótka

-

384.649,21 zł

5

Przebudowa drogi gminnej Jankowice– Radomka

700 mb

289.840,95 zł

6

Przebudowa drogi gminnej Jedlanka – Nowa Wola

695 mb

204.670,15 zł

7

Przebudowa drogi gminnej Klwaty – Kamińsk

530 mb

156.231,49 zł

8

Przebudowa drogi gminnej Wola Gutowska - Narty

800 mb

250.431,84 zł

9

Modernizacja- przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Piastów

610 mb

195 680,80 zł tym dotacja Funduszu
Ochrony gruntów Rolnych 55 000,00zł

10

Modernizacja drogi gminnej Wsola – Marcelów

735 mb

303.173,05 zł

11

Przebudowa drogi gminnej Lisów - Świetlica

376 mb

186.953,48 zł

12

Przebudowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej

500 mb

134.730,84 zł

13

Przebudowa drogi gminnej Bierwce - Kruszyna

915 mb

323.083,65 zł w tym 290.700,00 dotacja
z budżetu Województwa Mazowieckiego

14

Przebudowa drogi gminnej ul. Orkana w Wielogórze

770 mb

299.487,43 zł

15

Przebudowa drogi gminnej Boża Wola - Wierzchowiny

1030 mb

453.370,87 zł

Wskazaną listę uzupełniają inwestycje:
-Budowa parkingu oraz
infrastruktury towarzyszącej przy Muzeum Witolda Gombrowicza we
Wsoli poprawiła bezpieczeństwo komunikacji z Zespołem Szkół Publicznych
we Wsoli oraz z Muzeum
im. Witolda Gombrowicza.
W ramach zadania wybudowano w pasie drogowym
drogi gminnej - ul. Gombrowicza we Wsoli parking
dla pojazdów samochodowych oraz ciąg pieszy celem poprawy bezpieczeństwa komunikacji. Parking
urządzony z kostki betonowej obejmuje 98 miejsc
parkingowych dla samochodów i zatokę dla autobusów. Chodnik przylegający do parkingu obsługuje
ruch pieszy. Zadanie w całości sﬁnansowane zostało
z dotacji Marszałka Województwa Mazowieckiego
w kwocie 366.397,56zł
- Przebudowa parkingu
w Ludwikowie – położono
330 m kw. kostki betonowej utwardzając teren parkingu przy świetlicy w Ludwikowie, koszt całkowity
wyniósł 39 tysięcy złotych.
- Budowa drogi gminnej
Południowej Obwodnicy
Jedlińska - Gmina Jedlińsk
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uzyskała wstępną zgodę na
doﬁnansowanie ze środków
unijnych EFRR w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2007-2013. Kosztorysowa
wartość zadania wynosi
4.841.277,40zł, zaś doﬁnansowanie wyniesie 70
% wydatków kwaliﬁkowanych 3.403.417,80zł. Inwestycja zostanie zakończona
w czerwcu 2010r. W jej
wyniku powstanie nowy
odcinek drogi o długości
1022,18 mb. wraz z chodnikiem i poboczami oraz
mostem na rzece Tymiance. Problem Jedlińska
to wąskie i kręte uliczki
miejscowości, narastający
hałas, spadek bezpieczeństwa komunikacji, wzrost
zagrożenia dla ruchu pieszego. Realizacja inwestycji
wyeliminuje ryzyko związane z możliwością uszkodzenia i stopniowej degradacji przez ruch pojazdów
w rynku w Jedlińsku. Wybudowanie obwodnicy Jedlińska z obiektem mostowym na Tymiance wyeliminuje konieczność nakładów remontowych na istniejący w ciągu drogowym
stary most żelbetonowy na
rzece Tymiance, którego
stan techniczny jest wysoce niezadowalający z uwagi

na obecne rosnące potrzeby transportowe.
- Przebudowa drogi gminnej Jedlanka- Bierwiecka
Wola – „schetynówka”przy udziale dotacji z budżetu państwa w ramach
„NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY
DRÓG
LOKALNYCH
2008 - 2011”. W 2009r.
przebudowany został najdłuższy odcinek 5205 mb.
W ramach projektu nastąpiło utwardzenie jezdni poprzez dodatkową warstwę
nawierzchni, wyproﬁlowanie zakrętów, uporządkowanie zieleni w obrębach
pasa drogowego, oznaczenie skrzyżowań. Dotacja
z budżetu państwa wyniosła 530.876,00zł, a koszt
całkowity zamknął się kwotą 1.061.752,30zł. Uroczystego przekazania drogi do
użytkowania dokonali: Wicewojewoda-Dariusz Piątek, Wicemarszałek-Piotr
Szprendałowicz, Starosta
Radomski-Tadeusz Osiński
oraz pozostali zaproszeni
goście.
Gmina Jedlińsk wspólnie z Powiatem Radomskim zrealizowała przebudowę drogi powiatowej
w miejscowości Górna
Wola na doﬁnansowanie
której przeznaczyła z budżetu kwotę 300 000,00zł.

Inwestycja została oddana do użytku 26 listopada
2009r. Obecnie Powiatowy
Zarząd Dróg Publicznych
prowadzi przebudowę drogi powiatowej Gulin - Wsola - Wojciechów. Zadanie
zostanie ukończone około
połowy 2010r.
Ponadto zmodernizowane zostało oświetlenie
drogowe.
Dobudowano
odcinki linii oświetlenia
w miejscowościach: Bierwce, Kruszyna, Piastów,
Lisów Dębniak, Zawady
Nowe, Jedlanka, Jedlińskul. Targowa, Klwatka Szlachecka, Wola Gutowska,
Klwaty, Wielogóra. Wymieniono stare oprawy oświetleniowe na energooszczędne w miejscowościach:
Ludwików,
Wielogóra.
Koszt realizacji z budżetu
wyniósł 348.230,59zł
To że nasza gmina rozwija się i pięknieje jest dostrzegane na Mazowszu.
Sekretariat
Regionalny
Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich w Województwie
Mazowieckim zorganizował etap regionalny Konkursu „Przyjazna Wieś”
na najlepszy projekt infrastrukturalny zrealizowany przy wsparciu środków
unijnych. W konkursie tym
nasz projekt „Zagospodarowanie centrum rynku

gminnego w Jedlińsku”
zajął III miejsce na Mazowszu i jest jednym z wzorcowych projektów prezentowanym w materiałach
szkoleniowych i folderach.
Wkrótce rozpocznie się
kolejny etap zagospodarowania przestrzeni publicznej w Jedlińsku, poprzez
uporządkowanie terenów
wzdłuż ulicy Warszawskiej, którego wykonanie
pozwoli na estetyczne połączenie ze zmodernizowanym rynkiem. Projekt
„Zagospodarowanie centrum przestrzeni publicznej ul. Warszawska w Jedlińsku” uzyskał wsparcie
ﬁnansowe w wysokości
500.000,00zł z funduszy
unijnych PROW 2007-2013
na mocy zawartej umowy
o doﬁnansowanie z dnia
2 listopada 2009r.
W celu poprawy jakości
opieki medycznej rozpoczęto realizację zadania
Budowa Ośrodka Zdrowia we Wsoli. Obecnie
ośrodek zdrowia funkcjonuje w pomieszczeniach
Zespołu Szkół Publicznych
im. W. Gombrowicza. Nowy ośrodek zdrowia będzie posiadał, powierzchnię użytkową 193,03 m2
i zapewni swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym. W budynku
usytuowane będą 3 gabinety lekarskie, jeden gabinet stomatologiczny, pokój
szczepień, gabinet zabiegowy, rejestracja, sanitariaty.
W ramach zadania nastąpi
zagospodarowanie terenu
wokół nowo wybudowanego budynku poprzez
wybudowanie
parkingu
i ciągów pieszo - jednych,
skwerów zieleni, doświetlenie terenu stylizowanymi lampami, zainstalowanie ławeczek oraz koszy
na śmieci. Koszt z budżetu
gminy 1.197.589,34zł. Zadanie zostanie ukończone
do czerwca 2010r.
- Gmina Jedlińsk otrzymała wstępną zgodę na
doﬁnansowanie ze środków Unii Europejskiej
inwestycji „Budowa mechaniczno – biologicznej
oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji
sanitarnej w Jedlance”.
Projekt realizowany będzie

na obszarze Aglomeracji
Jedlińsk.
Kosztorysowa
wartość zadania wynosi
12.425.201,92, zaś doﬁnansowanie wyniesie 85 % wydatków kwaliﬁkowanych to
jest 10.562.421,63zł. Celem
projektu jest ochrona zasobów powierzchniowych
zlewni rzeki Radomki, zasobów podziemnych wody
pitnej, ujęć wody na terenie Gminy Jedlińsk i osiągnięcie norm jakościowych
zgodnych z przepisami UE
oraz polskimi w zakresie oczyszczania ścieków.
Poprawa jakości wód powierzchniowych i czystości
gleb nastąpi poprzez wyeliminowanie nieszczelnych,
przydomowych zbiorników
na ścieki i zmniejszenie
ilości zrzutów nie oczyszczonych ścieków.
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 m3/
dobę (przepustowość maksymalna dobowa 720 m3/
dobę). Planowanym odbiornikiem oczyszczonych
ścieków będzie rzeka Tymianka stanowiąca lewostronny dopływ Radomki.
Ponadto do końca 2011
roku wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej obejmująca sołectwo
Jedlanka. Długość sieci
wyniesie łącznie 10988 m.
b., w tym: kanałów grawitacyjnych 7764m.b., kanał
ciśnieniowy – rurociągi
tłoczne długości 2229m.
b. i kanałów przyłączeniowych o długości 995 mb.
wraz z przepompowniami
sieciowymi ścieków w ilości 10 sztuk. Ze względu na
warunki miejscowości zakłada się budowę mieszanego systemu odprowadzania ścieków tj. grawitacyjno-ciśnieniowego z zastosowaniem przepompowni
sterowanych z przyłączami
energetycznymi i urządzeniami towarzyszącymi.
Ścieki z terenu objętego
inwestycją będą odprowadzane do wybudowanej
w ramach niniejszego projektu gminnej oczyszczalni

w Jedlińsku poprzez połączenie projektowanej sieci
z istniejącym systemem
kanalizacji sanitarnej.
W kolejnych latach planowana jest rozbudowa
kanalizacji w miejscowościach Wola Gutowska,
Piaseczno i dalej na obszarze gminy. Ścieki z tych
terenów będą w przyszłości
odprowadzane do wybudowanej w ramach projektu
oczyszczalni. Gmina posiada dokumentacje techniczną na skanalizowanie
kolejnych miejscowości to
jest Piaseczna i Woli Gutowskiej. W 2009r. Gmina
Jedlińsk złożyła wnioski
o doﬁnansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Piasecznie i Woli
Gutowskiej ze środków
Unii Europejskiej. Wnioski
przeszły pozytywnie ocenę
formalną i oczekują oceny
merytorycznej.
W ramach inwestycji
oświatowych w b.r. dokonano wymiany stolarki
przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli. Zadanie polegało na usunięcia istniejących starych
okien, drzwi i kratownic,
zamurowaniu okien przeznaczonych do likwidacji
wraz z ociepleniem tych
przestrzeni, montażu stolarki okiennej z proﬁli
PCV, montażu parapetów
zewnętrznych,
montażu
nowych drzwi, naprawy
i malowania glifów wewnętrznych i zewnętrznych przy oknach. Koszt
całkowity to 113.818,73 zł
Zadanie zostało doﬁnansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego
kwotą 56.900,00zł. Ponadto
dokonano modernizacji
kotłowni węglowej na gazową w Publicznej Szkole
Podstawowej w Jedlance
- koszt 109.946,07zł. W ub.
roku budynek szkoły w Jedlance podobnie jak inne
szkoły w poprzednich latach na terenie gminy
Jedlińsk objęto termomodernizacją połączoną
z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Obecnie
jako uzupełnienie prac
mających na celu poprawę
efektywności energetycznej obiektu wprowadzono
ogrzewanie gazowe.

W br. wybudowany został w Jedlińsku kompleks
sportowy w ramach narodowego programu „Moje
boisk ORLIK 2012”. W ramach programu na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji powstał ”ORLIK” to
jest boisko do piłki nożnej
o wymiarach 30,0 x 62,0m
(pole gry 26,0 x 56,0m)
o nawierzchni z trawy syntetycznej, oraz boisko do
siatkówki i koszykówki
o wymiarach 19,10x 32,10m
(pole gry 15,10 x 28,10m)
z nawierzchnią syntetyczną
poliuretanową. Kompleks
boisk jest doświetlony dodatkowymi 10 lampami.
Ponadto powstało zaplecze sportowe z łazienkami,
prysznicami, szatniami dla
drużyn i trenerów. W tym
celu
zagospodarowany
został istniejący a do tej
pory
niewykorzystywany budynek magazynowy.
Całość została ogrodzona,
zaś komunikację między
obiektami stanowią estetycznie wykonane chodniki. Koszt budowy wyniósł
1.206.580,00zł, przy czym
w ramach dotacji gmina
otrzymała
333.000,00zł
z
funduszy
Ministra
Sportu i Turystyki oraz
333.000,00zł z budżetu
Województwa Mazowieckiego.
Budowa wodociągu Godzisz którego celem było
dostarczenie mieszkańcom
przysiółka Godzisz na terenie sołectwa Bierwiecka
Wola wody spełniającej
wymogi sanitarno- epidemiologiczne. Koszt całkowity 174.392,14zł w całości
pokryty z budżetu Gminy
Jedlińsk.
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Gmina Jedlińsk w 2009r. zakupiła
z dotacji Marszałka Województwa Mazowieckiego
nowe specjalistyczne ubrania strażackie dla strażaków
z jednostek OSP Wielogóra,
Wsola, Jedlińsk, Jankowice
za kwotę 35.000,00zł.
Grzegorz Walczak
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Z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy Jedlińsk
odbyły się w dniach:
-21 września br.
-29 października br.
-03 grudnia br.
Rada
podjęła
uchwały
w sprawie:
21 września
Nr XXXIII/25/09 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2009 r.
29 października
Nr XXXIV/26/09 obniżenia
ceny 1 kwintala żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2010 r.
Nr XXXIV/27/09 podatku
od nieruchomości,
Nr XXXIV/28/09 ustalenia
wysokości stawek podatku
od środków transportowych
na terenie gminy Jedlińsk na
2010r.
Nr XXXIV/29/09 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2009 r.
Nr XXXIV/30/09 przyjęcia
Gminy Jedlińsk do projektu
współﬁnansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 w ramach Priorytetu VI: Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie
6.3 Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Nr XXXIV/31/09 przyjęcia
i zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Bierwiecka Wola na lata 2009-2017,
Nr XXXIV/32/09 rozpatrzenia skargi,
Nr XXXIV/33/09 rozpatrze-

nia skargi,
Nr XXXIV/34/09 rozpatrzenia skargi,
Nr XXXIV/35/09 planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk na terenie
położonym w miejscowości
Klwaty,
03 grudnia
Nr XXXV/36/09 uchwalenia
budżetu gminy na 2010 r.
Nr XXXV/37/09 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2009 r.
Nr XXXV/38/09 zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę dla odbiorców korzystających z wodociągów wiejskich na terenie
gminy Jedlińsk,
Nr XXXV/39/09 zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków,
Nr XXXV/40/09 uchwalenia
Programu Ochrony Środowiska i aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Jedlińsk,
Nr XXXV/41/09 rozpatrzenia skargi,
Nr XXXV/42/09 intencyjna
w sprawie przystąpienia Gminy Jedlińsk do Związku Międzygminnego,
Nr XXXV/43/09 wprowadzenia zmian w Statucie
Związku Gmin „Radomka”.
Wójt wydał Zarządzenia
w sprawach:
-powołania Komisji Przetargowych na :
-przebudowę drogi gminnej
ul. Orkana w Wielogórze,
-przebudowę drogi gminnej
Boża Wola-Wierzchowiny,

-modernizację drogi gminnej
Wsola-Marcelów,
-na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
w Jedlińsku i sieci kanalizacyjnej w Jedlance,
-modernizację
oświetlenia
ulicznego w gminie,
-sprawowanie nadzoru inwestorskiego na budowie
biologiczno-mechanicznej
oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacyjnej
w Jedlance,
-zagospodarowanie Centrum
wsi ulica Warszawska w Jedlińsku,
-ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości komunalnej
w Bierwcach,
-ustalenia wysokości stawek
zwrotu kosztów transportu
środków komunikacji publicznej dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz dzieci
i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym,
-nabycia nieruchomości na
rzecz Gminy Jedlińsk z przeznaczeniem na cel publiczny,
-zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku ,
gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcja ratunkową w sytuacji masowego
zagrożenia,
-ogłoszenia IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości komunalnej
w Bierwcach,
-powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Rada Gminy
Jedlińsk składa wszystkim Mieszkańcom najlepsze życzenia, dużo
zdrowia, wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym,
spokoju, wytrwałości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym
dniu nadchodzącego Nowego Roku.
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inwentaryzacji powłamaniowej przedmiotów nietrwałych
w OSP w Jankowicach,
-przedłożenia Radzie Gminy Jedlińsk projektu budżetu
Gminy Jedlińsk na 2010 r. wraz
z informacją o stanie mienia
komunalnego,
-powołania Zespołu ds. oceny dokumentów z wyborów
posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych
w dniu 07 czerwca 2009r.
-oraz pięć Zarządzeń w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Wójt przedłożył Radzie
Gminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie-Zespół w Radomiu projekt
budżetu na 2010 r. Dokonano analizy przedstawionego
projektu uchwały budżetowej
oceniając kompletność zawartej dokumentacji oraz jej zgodność z przepisami.
W projekcie budżetu na
2010 rok prognozuje się dochody w wysokości 44.327.760
zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości
32.366.010 zł i majątkowych
w kwocie 11.961.750,10 zł, natomiast wydatki w wysokości
47.613.012,66 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 24.942.72
zł i majątkowe w kwocie
22.670.291,66 zł. W budżecie
utworzona jest rezerwa ogólna
oraz celowa na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Budżet został
przyjęty przez Radę Gminy na
sesji w dniu 03 grudnia br.
Odbywały się także posiedzenia stałych Komisji na których omawiane były tematy
związane z działalnością statutową Rady.
Ewa Koper

O Słowackim w Gminnej Bibliotece w Jedlińsku
Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rok
2009 został ogłoszony Rokiem Juliusza Słowackiego.
W bieżącym roku mija 200
lat od urodzenia i 160 lat od
śmierci wielkiego polskiego
poety okresu romantyzmu.
Okazją do uczczenia tego jubileuszu było spotkanie w Gminnej Bibliotece
w Jedlińsku z wybitnym
aktorem, wspaniałym recytatorem i autorem książek
– Wojciechem Siemionem.
Na spotkanie autorskie
przybyli:
Przewodniczący Rady Gminy - Henryk
Krzak, Wójt Gminy - Wojciech Walczak, Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Sportu Ewa Oﬁara, Dyrektor MBP
Anna Skubisz- Szymanowska, Kierownik Działu In-

strukcyjno Metodycznego
i Sieci Miejskiej - Zoﬁa Nogaś, dyrektorzy szkół, instytucji działających na terenie
gminy Jedlińsk, młodzież
oraz czytelnicy GBP.
Wojciech Siemion aktor
teatralny i ﬁlmowy debiutował na scenie szczecińskiego Teatru Polskiego. Od
1951 roku występuje w teatrach warszawskich takich
jak: Teatr Narodowy, Teatr
Komedia, Teatr Prochownia. Znany z wielu ról ﬁlmowych. Najbardziej znane to:
„Wojna domowa”, „Ziemia
obiecana”,
„Złotopolscy”,
„Przedwiośnie” i inne.
Tematem spotkania była
twórczość Juliusza Słowackiego.
Licznie zgromadzeni wysłuchali „lekcji czytania”
Słowackiego oraz pięknej

Wojciech Siemion

recytacji utworów wielkiego polskiego poety.
Spotkanie
przebiegło
w bardzo miłej i serdecznej
atmosferze.
Na zakończenie aktor

podpisywał swoje książki
jak również chętnie pozował do pamiątkowych zdjęć
Bożena Starzyńska

W roku 2009 Gminna Biblioteka Publiczna podpisała umowę o przystąpieniu do
projektu Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej.
Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej jest projektem współﬁnansowanym
przez Unię Europejską ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest stworzenie platformy elektronicznej
służącej do wspomagania pracy bibliotek województwa mazowieckiego. Dążeniem Mazowieckiego
Systemu Informacji Bibliotecznej jest stworzenie jednolitego systemu informacji o zasobach bibliotek
województwa mazowieckiego.
Koncepcja Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej zakłada również współpracę i wymianę
informacji z innymi instytucjami i systemami takimi, jak np. biblioteki pedagogiczne, samorządy
terytorialne, instytucje kultury.

Warto przeczytać
„Broń Wojaka Polskiego 1939 – 1945” - Zasieczny Andrzej.
Leksykon zawiera opisy samolotów bojowych, okrętów Polskiej Marynarki Wojennej używanych na wszystkich frontach II wojny światowej.
„Bądźcie bez litości” – Książka wydana przez Instytut Pamięci Narodowej ukazuje losy
dystryktu radomskiego. Zawiera fotograﬁe, opisy zbrodni oraz noty biograﬁczne oprawców
II wojny światowej.
„Opowieści przydrożnych kapliczek” - Gierała Zenon.
Podania, historie i fotograﬁe przydrożnych starych kapliczek znajdujących się na terenie
ziemi radomskiej. Książka zawiera również legendy kapliczek, które znajdują się na terenie
gminy Jedlińsk.
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Planowane zniany w rentach strukturalnych

N

ie mam zbyt dobrych
informacji dla rolników wybierających się
w 2010 r. na rentę strukturalną. Z analiz wynika, że na
ten cel pozostały niewielkie
środki ﬁnansowe w związku
z tym wniosek trzeba będzie
składać prawie natychmiast
po ogłoszeniu naboru.
1. Istotną zmianą będzie
wielkość przekazywanego
gospodarstwa. Do tej pory
było to co najmniej 3 ha
użytków rolnych obecnie
planuje się 6 ha. Gospodarstwo trzeba będzie oddać
w całości w sposób trwały

/nie licząc działki jaką można sobie pozostawić/
2. Korzystną zmianą jest
możliwość
uzupełnienia
wykształcenia przez następcę, ale tylko wtedy gdy
stara się on jednocześnie
o premię dla młodego rolnika i oczywiście spełnia
wszystkie wymogi z tym
związane.
3. Docelowo /w okresie
3 lat/ przejęte gospodarstwo
musi osiągną powierzchnię
równą lub większą od średniej wielkości gospodarstwa w kraju tzn. 10,50 ha.

Ważne terminy
Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do
siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwaliﬁkowany mającej charakter pomocy de
minimis w rolnictwie będzie można składać w oddziałach terenowych Agencji Rynku Rolnego w terminie
od 15 stycznia 2010 r. do 15 lipca 2010 r.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego do paliwa rolniczego należy składać w Urzędzie Gminy w terminie
od 01 do 31 marca 2010 r.
Przypominam producentom mleka, że w roku kwotowym 2009/2010 producent obowiązany jest do wykorzystania w 70%.limitu będącego jego własnością na
dzień 1 kwietnia 2009 r.
Irena Walczak

II Turniej o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk w myśliwskim strzelectwie sportowym

W

dniu 17 października 2009r na strzelnicy w Piastowie odbył się
II Turniej o Puchar Wójta
Gminy Jedlińsk w myśliwskim strzelectwie sportowym.
W turnieju wzięli udział
członkowie kół łowieckich:
„Ryś”, „Wrzos”, „Rosomak”,
„Knieja”, które posiadają
obwody na terenie gminy
Jedlińsk.
Po emocjonującej walce
zarówno drużynowo, jak i
indywidualnie zwyciężyli
członkowie KŁ „Ryś”: Kon-

M

iesiąc listopad to
czas szczególny dla
myśliwych.
Wtedy to obchodzone jest
święto ich patrona, Św. Huberta.
W dniu 8 listopada 2009r.
na Mszy Św. w Kościele Paraﬁalnym w Jedlińsku odbyło się uroczyste przekazanie
sztandaru dla Koła Łowieckiego „Ryś” przez Przewodniczącego Okręgowej Rady Łowieckiej w Radomiu
Wojciecha Szymańskiego.
Poświęcenia sztandaru
dokonał Ks. Prałat Henryk
Ćwiek.
W uroczystości wzięli
udział zaproszeni Goście :
przedstawiciele władz ło-
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rad Jakubiak, Michał Wójcik i Mariusz Jakubiak.
Okazałe puchary i nagrody rzeczowe ufundował Wójt Gminy Jedlińsk
Wojciech Walczak. Puchar
przechodni im. Dr Janusza
Zawadzkiego pozostał w
KŁ „Ryś”
Zawody odbywały się w
przyjaznej atmosferze, przy
udziale sympatyków łowiectwa.
Zapraszamy na III edycję
zawodów w październiku
2009r.
Koło Łowieckie „Ryś”

Hubertus 2009
wieckich, władz samorządowych, Policji, zaprzyjaźnionych instytucji, sąsiednich
kół łowieckich, sympatycy
łowiectwa.
Koło Łowieckie „Ryś”
opiekuje się obwodami łowieckimi w większości położonymi na terenie gminy
Jedlińsk, zostało założone
w 1966r. obecnie liczy 39
członków.
Działalność
statutowa
koła to przede wszystkim
ochrona przyrody a co za
tym idzie zwalczanie kłusownictwa,
szkodników,
akcje dokarmiania zwierzyny, odnowa populacji zwierzyny.
Fundacja sztandaru w Ko-

le Łowieckim „Ryś” jest wyrazem kilku dziesięcioletniej tradycji myśliwskiej
koła, zaangażowania Jego

członków na rzecz ochrony
ojczystej przyrody.
Koło Łowieckie
„Ryś”

placówki KRUS: niezwłocznie
po zaistnieniu
Maszyny czynią pracę lżejszą
i wydajniejszą. Trudno sobie
wyobrazić dziś gospodarstwo
rolne bez maszyn. Mechanizacja prac stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia i życia
rolników, jeżeli maszyny są
źle użytkowane, niewłaściwie
skonstruowane lub zużyte czy
niekompletne. Najwięcej wypadków ma miejsce przy obsłudze m. in. pilarek tarczowych
i łańcuchowych, heblarek, pras
do słomy i siana, ciągników
i elektronarzędzi. Od stycznia
do października 2009 r. PT
KRUS Radom zgłoszono ogółem 514 wypadków. Z tej liczby
52 wypadki spowodowane było
pochwyceniem lub uderzeniem
przez ruchome części maszyn.
Przyczyną tych wypadków
jest najczęściej:
-zły stan techniczny maszyn
- szczególnie brak osłon ruchomych części maszyn i urządzeń,
użytkowanie maszyn własnej
produkcji;
-manipulowanie przy maszynach będących w ruchu;
-popychanie materiałów bez-

pośrednio rękami;
-zbyt luźna odzież robocza.
Maszyny powinny obsługiwać:
-osoby dorosłe;
-zdrowe;
-przeszkolone w zakresie obsługi danej maszyny i bezpieczeństwa pracy;
-posiadające wymagane uprawnienia.
Rolnik nie powinien obsługiwać maszyn:
-po wypiciu choćby jednego
kieliszka alkoholu;
-jeśli odczuwa jakiekolwiek dolegliwości lub ma złe samopoczucie.
Zasady bezpiecznej pracy
przy obsłudze maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym
1.Przy nabywaniu sprzętu rolniczego należy zwracać uwagę,
czy sprzęt ten jest oznaczony
znakiem bezpieczeństwa CE
/Certyﬁkat Europejski/.
2.Części maszyn rolniczych
i urządzeń, tzn. koła pasowe,
pasy, koła zębate, łańcuchy, wały, przekładnie, przeguby oraz
końcówki wałków wystające
poza gabaryty maszyn powinny
być osłonięte w sposób zapewniający bezpieczną ich obsługę.

Pasy transmisyjne przekazujące napęd z silnika do maszyny
powinny być zabezpieczone na
całej długości.
3.Niedopuszczalne jest pozbawianie maszyn i urządzeń
osłon fabrycznych oraz praca
maszynami i urządzeniami bez
osłon.
4.Regulowanie i sprawdzanie
poszczególnych mechanizmów
oraz konserwacja ciągników
i maszyn rolniczych mogą być
wykonywane tylko w czasie postoju i przy unieruchomionym
silniku, a jeśli siłą pociągową
sprzętu rolniczego są konie –
dopiero po ich wyprzęgnięciu.
5.Podczas obsługi maszyn z ruchomymi elementami roboczymi należy bezwzględnie unikać
manipulowania rękami w pobliżu elementów roboczych.
6.Piły tarczowe powinny być
wyposażone w kaptur ochronny osłaniający górne zęby piły,
w osłonę tarczy piły pod stołem
oraz klin rozdzielczy ustawiony
za tylnymi zębami piły. Piły tarczowe do cięcia poprzecznego
powinny posiadać urządzenie
doprowadzające materiał.
7.W czasie użytkowania maszyn i urządzeń do obróbki drewna i metali wskazane
jest używanie odpowiednich
ochron osobistych w postaci
kasku, osłony twarzy, okularów,
ochronników słuchu i tym podobnych. Odzież robocza powinna być obcisła, zapięta, bez
zwisających części.
Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego życzy państwu bezwypadkowej pracy.
Jeśli jednak zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy zgłosić go do najbliższej
placówki terenowej kasy, jak
najwcześniej, BEZ ZBĘDNEJ
ZWŁOKI.
KRUS placówka terenowa
w Radomiu

strzostwa Sportowego w Radomiu. Imprezę, już tradycyjnie, rozpoczęła uroczysta
msza święta odprawiana przez
ks. Przemysława Mąkosę. Dla
naszych gości oraz mieszkańców przygotowany był posiłek;
bigos z kuchni polowej, kawa,
herbata, ciasto oraz swojski
smalec z kiszonym ogórkiem.
Po zakończonych występach
odbyła się zabawa taneczna.
Całą imprezę poprowadził.
Dariusz Religa. Jednakże nie
odbyła by się ona bez zaangażowania całego personelu,
kierownictwa i dyrekcji. Za co
serdecznie dziękujemy. Wyrazy wdzięczności składamy
również naszym sponsorom,
którzy dzięki swej szczodrości
również przyczynili się do tego
aby mieszkańcy i ich rodziny

mogli przeżyć tak cudowny
dzień. Swoją pomoc okazał
nam również Wójt Gminy Jedlińsk i Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury, wypożycza-

jąc scenę. Z niecierpliwością
oczekujemy przyszłorocznego,
czwartego spotkania ,,Nie ma
jak rodzina’’.
Marta Dąbrowska

K

onkurs
„Bezpieczne
rolnictwo”
organizowany przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
Placówka Terenowa w Radomiu oraz redakcję kwartalnika Jedlińsk-Panorama Gminy
rozstrzygnięty! Spośród kartek
pocztowych z prawidłowymi
odpowiedziami /tylko jedna zawierała błędne/ komisja
konkursowa rozlosowała sześć
atrakcyjnych nagród. Szczęście
uśmiechnęło się do: Marianny
Sułek, Sławomira Malinowskiego, Marianny Wójcickiej,
Marka Karasia, Michała
Gruszki i Sławomira Imiołka.
Zwycięzcom gratulujemy!
Poniżej zamieszczamy poprawne odpowiedzi na pytania
konkursowe:
1. Schody powinny być wyposażone w poręcze z dwóch stron
jeśli mają: powyżej 5 stopni
2.Przewóz osób na załadowanych sianem przyczepach lub
wozach jest: zabroniony
3.Trakty komunikacyjne w gospodarstwie powinny być: wyrównane i utwardzone
4. Bezpieczna drabina używana
w gospodarstwie rolnym powinna: posiadać zamontowane
u góry haki zabezpieczające
przed przechyłem, a u dołu
gumowe lub ostre zakończenia
zabezpieczające przed poślizgiem
5. Do prac w gospodarstwie
rolnym należy używać obuwie:
trzewiki na protektorowanej
podeszwie
6.Wypadek przy pracy rolniczej
należy zgłosić do najbliższej

Z życia DPS w Jedlance
Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Jedlance 27
września 2009 r.,odbyło się III
Spotkanie Rodzinne pod hasłem ,,Nie ma jak rodzina”. Był
to festyn poświęcony integracji
mieszkańców i ich rodzin. Na
naszej scenie wystąpiło wielu
zaprzyjaźnionych
artystów;
byli to miedzy innymi: dzieci
ze Szkoły Podstawowej Starych
Zawadach, młodzież z Zakładu Poprawczego w Falenicy,
Paweł Motyka z dziećmi oraz
tradycyjnie wystąpił zespół
,,Gama” z DPS- u. Swoją obecnością zaszczycili nas również
policjanci z Komendy Miejskiej w Radomiu prezentując
pokaz psów policyjnych oraz
młodzi zapaśnicy ze Szkoły Mi-

Losowanie nagród. Z lewej: Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS
- Teresa Bartosiewicz
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Kolejna reprezentantka Jedlińska w kadrze, dwa medale
młodzików w strzelectwie, rekordy lekkoatletów, piłkarze
zakończyli udanie pierwszą rundę, wysokie miejsca
w rankingach szkolnych i klubowych na zakończenie sezonu
Popisy „Miśki” i spółki
Serię wartościowych wyników uzyskali strzelcy ULKS

konkurentki. Wysoki poziom
utrzymała Milik aż w ośmiu,
kończących sezon, startach.
Doskonale radziła sobie w za-

Dominika Milik w akcji

Jedlińsk. Po niepowodzeniach w ﬁnale Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży przyszedł czas na rehabilitację.
W październiku Dominika
Milik wyrównała rekord klubu a Żaneta Markowska ustanowiła nowy rekord życiowy
w zawodach o Puchar Prezesa
WMZSS w Warszawie. Trofeum to powędrowało do rąk
bezkonkurencyjnej w turnieju
Milik. Prawdziwym wyzwaniem był cykl zawodów klasyﬁkacyjnych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
rozgrywanych
w obsadzie
międzynarodowej. W czterech spotkaniach od października do grudnia (Lublin,
Wrocław, Łeba, Białystok)
uczestniczyli najlepsi zawodnicy ze Wschodniej Europy
z mistrzyniami olimpijskimi,
Europy, liderkami ligi światowej na czele. Rewelacyjny
okazał się start w Łebie. „Miska” Milik sięgnęła pewnie
po zwycięstwo. Serie 99, 98,
98, 99 dały rekordowy wynik
394 punkty! To nowy rekord
klubu, który od 3 lat należał
do Julity Rędzia (aktualnej
mistrzyni Polski). Brakło 2
punktów do wyrównania rekordu Polski w tej kategorii
wiekowej. Bardzo dobrą formę potwierdziła Dominika
w rundach ﬁnałowych, które
rozgrywane są dla najlepszej
„ósemki”. W części tej, każdy
strzał oddawany jest na komendę i liczony z dokładnością do 0,1 pkt (tj. 0,2mm).
Nie było łatwo, bo rywalki
spychały Dominikę nawet na
3 miejsce, ale ósmym strzałem – idealną dziesiątką (10,9
pkt) pozbawiła złudzeń swoje
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wodach głównych, ﬁnałach,
barażach
i niespotykanych
sytuacjach (szybki czas przygotowawczy, protesty itp).
Pokonywała mistrzynie i rekordzistki Polski juniorek,
mistrzynię i wicemistrzynię
Europy juniorek oraz wiele
świetnych zawodniczek zagranicznych. Ta postawa nie
uszła uwadze szkoleniowców
reprezentacji kraju. W grudniu podopieczna Mariusza Kilara otrzymała nominację do
kadry narodowej! Na uznanie
zasługuje rezultat osiągnięty
przez Żanetę Markowską. 390
punktów to wykonana norma
na pierwszą klasę sportową
Brawo Dziewczyny!
Wartościowe sukcesy odnieśli strzelcy w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach
Młodzików. Piotrek Majak
zdobył srebrny medal w konkurencji karabinu pneumatycznego. Gratulacje należą się
także Asi Kosno, która w tej
samej konkurencji, wśród
dziewcząt, zdobyła brązowy
medal z rekordem życiowym
276 pkt. Całkiem nieźle nasi reprezentanci radzili sobie w konkurencji karabinu
sportowego na dystansie 50
metrów. Zarówno Piotrek jak
i debiutująca w ważnych zawodach Anita Barszcz zajęli
szóste miejsca oraz zdobyli
cenne punkty dla Jedlińska.
0, 03sek do podium
Z nadziejami na dobry występ udała się do Zamościa
trójka lekkoatletów ULKS Jedlińsk, która zakwaliﬁkowała
się do ﬁnałów Małego Memoriału jm. Janusza Kusocińskiego. To nieoﬁcjalnemistrzostwa

kraju w kategorii młodzików.
Był to najlepszy start ULKS
w dotychczasowych zmaganiach w tej imprezie. O medal
otarł się Anatol Hupało, który
w pierwszej serii zajął trzecie
miejsce ze znakomitym czasem 36,87sek, Rezultat ten,
to nie tylko rekord życiowy
i klubowy, ale także rekord
okręgu radomskiego. Niestety, w drugiej serii dwóch zawodników pobiegło minimalnie szybciej i skończyło się na
piątym miejscu. Do brązowego medalu zabrakło zaledwie
0,03sek! Również świetną,
piątą lokatę wywalczyła Beata
Malinowska. Posłana ona dysk
na odległość 38,72m. Medalistki rzucały dalej o ponad
dwa metry, ale górowały nad
naszą zawodniczką zarówno
warunkami ﬁzycznymi jak i
zaawansowanym treningiem
siłowym, Potwierdziło się to
w konkursie pchnięcia kulą,
w którym Malinowska była
dziewiąta. Trzeba przyznać,
że Beata w drugim dniu nie
była już tak skoncentrowana
i uzyskała rezultat o ponad 70
cm słabszy od życiówki. Najmłodsza w ekipie, Ola Rędzia
chciała pobiec po kolejny rekord życiowy na dystansie 300
m przez płotki. Dwa nieduże
błędy na pierwszych płotkach
spowodowały, że sztuka ta
tym razem się nie udała (brakło 0,08sek). Ale jedenasta
lokata w gronie 29 rywalek to
spory sukces. Drugie miejsce
w swoim roczniku rokuje na
lepszy wynik za rok.
W Siedlcach, z udziałem
ponad 40 gimnazjów, w tym
8 szkół zagranicznych, odbyły się Międzynarodowe
Zawody Lekkoatletyczne im.
Jachimowicza. W rywalizacji drużynowej tryumfowali
gimnazjaliści z Jedlińska. Indywidualnie wywalczyli oni
dziewiętnaście medali. Wśród
zwycięzców, na szczególne
uznanie, zasługuje wynik Beaty Malinowskiej w rzucie
dyskiem - 40,06 m. To nowy
rekord okręgu radomskiego
w kategorii młodziczek.
Jesienne występy nasza
młodzież zakończyła startami w biegach przełajowych
i ulicznych. Siedem szkolnych sztafet zakwaliﬁkowało
się z eliminacji powiatowych
XII Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej do kolejnego etapu. Po dwa zespoły
wprowadziły podstawówka
i gimnazjum z Jedlińska, po
jednym: PSP Stare Zawady (dziewczęta), PSP Wsola
(chłopcy) i gimnazjum ze
Wsoli (dziewczęta). W mistrzostwach ROZLA w biegach przełajowych ULKS Jedlińsk pierwszy drużynowo.
Jedyne zwycięstwo indywidualne w tej imprezie odniosła
Ola Rędzia w kategorii mło-

dziczek. Ta sama zawodniczka wygrała w XVI Ulicznych
Biegach Kazimierzowskich
w Radomiu,
wyprzedzając
szkolną koleżankę Patrycję
Plewińską. Trzecie miejsca dla
Damian Rdzanka wśród młodzików i Sylwii Świątkowskiej
w gronie juniorek młodszych.
Nasi reprezentanci zdominowali Jesienne Biegi Przełajowe, zorganizowane przez MZ
LZS w Domaniowie. Medale
przywieźli uczniowie PSP Stare Zawady i obu szkół jedlińskich. Drużynowo PSP i PG
Jedlińsk na pierwszych miejscach, Stare Zawady drugie.
Pechowa trzynast(k)a
Futboliści beniaminka Strażaka Wielogóra zakończyli
rundę jesienną na wysokim,
czwartym miejscu. Dodajmy,
że zespół przez kilka tygodni
przodował w tabeli. Feralna
okazała się trzynasta kolejka, w której Strażak wysoko
uległ 1:6 w Gielniowie. Potem remis na własnym boisku
z wiceliderem – Zamłyniem
Radom 3:3. W ostatniej rundzie Ruszkovia Borkowice
udowodniła, że zasłużenie
jest liderem grupy pokonując
Wielogórę 3:0. Strata ośmiu
punktów w trzech meczach
spowodowała spadek aż na
czwarte miejsce. W całej
rundzie „Strażacy” wygrali
9 spotkań, 3 zremisowali i doznali 3 porażek, co dało 30 pkt.
O tym, że ustawienie zespołu
było ofensywne, świadczy bilans bramkowy 42:21. Strata
7 punktów do lidera jest duża,
ale awans z drugiego miejsca
jest całkiem możliwy, chociaż
będzie z pewnością trudno.
- Jesteśmy zadowoleni z gry
zespołu. Drużyna miała zająć
miejsce w „górnej” piątce i to
osiągnęła. Uważam, że wszyscy zasługują na pochwałę podsumował prezes Wiesław
Mazurek. – Mamy aspiracje
by awansować. Jeśli nadal sytuacja ﬁnansowa klubu, dzięki
sponsorom, będzie klarowna,
to wierzę w powodzenie naszych planów. W miejsce czterech odchodzących piłkarzy
planujemy pozyskać dwóch.
Przed rewanżami zaplanowaliśmy 9 sparingów. Wśród
rywali są drużyny z wyższych
lig, więc będzie się od kogo
uczyć - mówił prezes.
Piłkarze LKS Jedlińsk długo rozkręcali się, by wpaść
we właściwy rytm. W drugiej
części rozgrywek grali zdecydowanie lepiej, ale ostatecznie można zespołowi przypisać miano drużyny grającej
„w kratkę”. Bilans - 6 zwycięstw, 8 przegranych i zaledwie 1 remis. Strzelili rywalom
38 goli, ale niestety, tyle samo
stracili. Z 19 punktami LKS
jest dziesiąty i może spokojnie
przygotowywać się do wiosny.

Trener Roman Małek stwierdził – graliśmy bez przepracowanego okresu przygotowawczego. Chłopcy porozjeżdżali
się na wakacje, inni pracowali. W trakcie rozgrywek forma
rosła. Od szóstej kolejki do
zespołu wrócił nasz najlepszy
napastnik Filip Okruta. Zdołał do końca rozgrywek wbić
przeciwnikom 9 goli. Myślę,
że podobnie jak w ubiegłym
sezonie, na wiosnę będzie
zdecydowanie lepiej. Musimy
poprawić grę w defensywie, to
nasza najsłabsza formacja. Od
12 stycznia zaczynamy pracę nad sprawnością na sali.
W lutym wyjdziemy już trenować na powstałym „Orliku”.
Zamontowane
oświetlenie
pozwoli na trenowanie także w godzinach wieczornych.
Zaplanowaliśmy minimum
cztery spotkania kontrolne informował szkoleniowiec.
W klasie B dziesiąte miejsce
(wśród dwunastu drużyn) zajmuje Orzeł Jedlanka. Cztery
spotkania nie były rozstrzygnięte, dwa zakończyły się
wygranymi (sensacyjne 6:1
z Petrusem Radom i 4:1 z Belskiem), pięciokrotnie piłkarze Orła schodzili z boiska
pokonani.
Doświadczenie,
które zebrał Orzeł na jesieni
powinno zaprocentować. Może remisy uda się zmienić na
wygrane?
Za sprawą UKS Jankowice
wreszcie „drgnęło” w rozgrywkach
młodzieżowych.
W Radomskiej Lidze Tramp-

karzy Młodszych (rocznik
1996) jankowiczanie zajmują
czwarte miejsce. Podopieczni
Łukasza Kurka, pięciokrotnie wygrali i trzy razy ulegli
rywalom. Bilans bramkowy
34:18. Juniorzy młodsi Jankowic (rocznik1993) zajmują
piątą lokatę.
O sporą niespodziankę postarały się uczennice Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku.
W eliminacjach powiatowych
XII Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w piłce
nożnej (drużyny pięcioosobowe) pokonały 4:2 dwukrotnego ﬁnalistę zawodów wojewódzkich - PG z Suskowoli,
zremisowały z Wolanowem
1:1, w składzie którego wystąpiły dwie zawodniczki pierwszoligowego Zamłynia Radom oraz w ostatnim meczu
turnieju rozgromiły Skaryszew 5:0. W efekcie pierwsze
miejsce i awans do półﬁnałów
międzypowiatowych, które
odbędą się wiosną. Podporą
zespołu jest, trenująca także
w Zamłyniu, Anna Rędzia. Ta
13 –letnia zawodniczka została powołana na konsultacje
kadry narodowej do lat 15.
Anię dzielnie wspierały Alicja
Bieniek, Magda Szymańska,
Beata Malinowska, Martyna
Szubińska, Karolina Kowalczyk, Karolina Jurczak, Marlena Bukowska i Ola Rędzia.
Podsumowań czas…
W Radomiu odbyło się oﬁcjalne zakończenie XI Mazo-

Dariusz Cielniak, Alina Cielniak i Sławomir Słomka tuż po wręczeniuniu pucharu i nagrody dla najlepszej szkoły XI MIMS

wieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej - Radom – Siedlce
2009. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w kategorii szkół podstawowych
z dużą przewagą wygrała
PSP Jedlińsk, gromadząc 84
pkt. Gratulacje dla uczniów,
nauczycieli wychowania ﬁzycznego Aliny Cielniak i Sławomira Słomki oraz mocno
wspierającego ich, zarówno
organizacyjnie jak i szkoleniowo, dyrektora szkoły Dariusza Cielniaka! Wśród 295
sklasyﬁkowanych podstawówek na 42 miejscu (13,5pkt.)
uplasowały się Stare Zawady.

UKS Jankowice - 1996 r.
Stoją od lewej: Szymon Podymniak, Kamil Bukowski, z tyłu za nim Rafał Kilian i Bartłomiej Oﬁara, dalej Damian Durak, Patryk Kalbarczyk, Daniel Jurczak, Paweł Szczurowski, Radosław Jurczak, Piotr Dobosz (kapitan
zespołu), przed nim Szymon Paluch z pucharem, Erwin Celej, Marcin Śpiewakowski, za nimi trener Łukasz Kurek, Michał Golus, Dominik Walczak, W dolnym rzędzie: Arkadiusz Dobrowolski, Kacper Kacprzak, Dominik
Zbróg, Rafał Paluch, Rafał Włodarczyk, Dawid Paluch.
Na zdjęciu brakuje jeszcze kilku graczy z podstawowego zespołu m.in.:
Michał Zieliński, Brajan Życki, Paweł Pośnik, Adrian Jurczak, Grzegorz Skowroński, Dominik Wawrzyński,
Dawid Szymański, Piotr Kornafel, Krystian Celej

W kategorii gimnazjów PG
Jedlińsk na miejscu szóstym
z dorobkiem 58,5 pkt. Na czołowych miejscach wyłącznie
szkoły sportowe lub z klasami
sportowymi z Warszawy (Nr
35 i 92), Płocka (Nr 1 i 8) oraz
Siedlec (Nr 1). Co ciekawe,
sklasyﬁkowano więcej gimnazjów niż podstawówek, bo aż
305. Z naszych placówek na
miejscach 146-194 z jednym
punktem jest Wsola. Wśród
111 szkół, które zdobyło 0,5
punktu widnieje jeszcze gimnazjum z Wierzchowin.
Puchar Mazowieckiego Stowarzyszenia Lekkiej Atletyki
za VI miejsce w klasyﬁkacji
klubowej w punktacji młodzieżowej LA w roku 2009
otrzymał ULKS Jedlińsk.
Wysokie, czwarte miejsce zajął ULKS w łącznym współzawodnictwie klubów w regionie
radomskim. Jedlińsk uzbierał
55, 81 pkt. (41,81 – lekkoatletyka, 14 – strzelectwo). Więcej
punktów zgromadzili jedynie:
Czarni Radom (siatkówka),
RLTL Radom (LA) i Olimpijczyk Radom (zapasy). Wśród
zawodników
punktujących
dla Olimpijczyka znalazł się
uczeń jedlińskiego gimnazjum Mateusz Kapusta, który
zanotował już szereg sukcesów na arenie krajowej, m.in.
w bieżącym sezonie wygrał
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików.
Na uroczyste podsumowanie sezonu Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki zaprosił trójkę nowych
rekordzistów okręgu: w kategorii młodzików Beatę Malinowską (dysk) i Anatola Hupało (300ppł) oraz juniorkę
młodszą Martynę Kopcińską
(młot), która od nowego sezonu będzie reprezentować barwy jednego z najsilniejszych
klubów w Polsce AZS-AWF
Warszawa.
Krystian Kilar
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Dzień Niepodległości

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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