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Drodzy Państwo
Sroga i uciążliwa zima
nareszcie dobiega końca.
Takiej zimy nie było już od
wielu lat.
Sprawiła nam ona wszystkim dużo kłopotów a koszty
jakie pochłonęła na utrzymanie dróg, ogrzewanie czy
remonty będą znacznie wyższe niż to bywało w ostatnich
latach. W tym trudnym okresie kilkanaście budynków
uległo zniszczeniu. Kilka z nich wymaga poważnych remontów. Całe szczęście że nie ma wśród nich budynków
mieszkalnych. Firmy ubezpieczeniowe nie wypłacają niestety odszkodowań za dachy uszkodzone zalegającym śniegiem. To przykra i dość kosztowna lekcja dla kilku naszych
mieszkańców. Proszę więc Państwa, już na przyszłość, abyście na czas zadbali o własne mienie.
Wiosenne roztopy pokazały kolejne zniszczenia. Czeka
nas naprawa nawierzchni dróg, udrażnianie znacznej części rowów odwadniających /przypominam więc Państwu
przy okazji o ustawowym obowiązku ich czyszczenia/.
Tegoroczna zima pokazuje również, że często inwestujecie Państwo na terenach zalewowych, że zdarza się Wam
zakłócać naturalny spływ wód co w konsekwencji prowadzi do zalewania sąsiednich nieruchomości i niepotrzebnych nieporozumień z sąsiadami. Apeluję więc abyście
przed przystąpieniem do budowy zrobili wcześniej rozeznanie czy nie jest to teren podmokły, a jeżeli tak, to czy
jesteście w stanie tak odwodnić teren aby Wasze posesje nie
wymagały w przyszłości interwencji straży pożarnej i innych służb porządkowych.
Zima na szczęście za nami a poprawiająca się pogoda pozwala na kontynuowanie rozpoczętych inwestycji
tj. budowa obwodnicy Jedlińska, ośrodka zdrowia we Wsoli, oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i drogi powiatowej
(ul. Leśna) we Wsoli. Rozpoczynamy także budowę i remonty nowych dróg i ulic: w Wielogórze, Piastowie, Jedlińsku, Bożej Woli, Budkach Wierzchowskich, Zawadach
Nowych, wodociągów w Bożej Woli, Wierzchowinach Zielonce, studni głębinowej w Mokrosęku. Kolejne zadania
przewidziane do wykonania w bieżącym roku będą uruchamiane sukcesywnie.
Pragnę poinformować Państwa również, że po półtora
roku od złożenia wniosku udało nam się, jako jednej z niewielu gmin na Mazowszu, podpisać umowę na ﬁnansowanie ze środków Unii Europejskiej budowy obwodnicy
Jedlińska. Liczę na pozytywną ocenę kolejnych wniosków
pozwalających sﬁnansować ze środków UE planowane inwestycje i zadania.
8 marca 1990 roku sejm przyjął ustawę o samorządzie
terytorialnym. Ustawa ta nakreśliła kształt nowego modelu władzy lokalnej. Bilans 20 lat samorządu terytorialnego
wskazuje, że jego utworzenie było wielkim osiągnięciem
polskiej demokracji. „Nic o nas bez nas” to hasło, które
obecnie nabrało właściwego znaczenia. Gmina Jedlińsk
w tym okresie całkowicie zmieniła swoje oblicze. W wyniku właściwego rozpoznania potrzeb i wzajemnego zrozumienia realizujemy wiele zadań i inwestycji.
Drodzy Państwo to dzięki Państwa rozsądnym wyborom,
przyzwoleniu na śmiałe inwestycje i działania nasza gmina
osiągnęła w tym okresie duży sukces, wykorzystując prawie wszystkie dostępne środki. Znamy wszyscy przysłowie
„zgoda buduje, niezgoda rujnuje” dlatego też dziękuję Radnym Gminy, dziękuję Państwu, za to zgodne przyzwolenie
na realizację zamierzonych zadań.
Wojciech Walczak
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O

d 1 kwietnia 2010 roku będzie czynny kompleks
boisk sportowych „ORLIK 2012”.
Kompleks jest administrowany przez Gminne Centrum
Kultury i Kultury Fizycznej ul. Krótka 1, 26-660 Jedlińsk.
Obiekt położony jest przy ul. Warszawskiej 1 w Jedlińsku.
Do dyspozycji mieszkańców gminy Jedlińsk, a zwłaszcza
dzieci i młodzieży, jest boisko ze sztuczną murawą do gry
w piłkę nożną, a także boisko tartanowe do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego.
Korzystanie z boisk jest bezpłatne. Każdy kto chce uczestniczyć w zajęciach sportowych musi uprzednio zgłosić się
do instruktora sportu.
Zorganizowane grupy są zobowiązane do wyznaczenia
osoby odpowiedzialnej, która będzie reprezentować grupę w celu wpisania do rejestru okazując się dowodem tożsamości. Istnieje także możliwość wypożyczania sprzętu
sportowego.
Harmonogram zajęć sportowych będzie wywieszany na
tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji.

PRZEKAŻ POTRZEBUJĄCYM 1 % PODATKU
Wszyscy możemy pomóc przekazując 1 % ze swojego podatku na
rzecz organizacji pożytku publicznego.
Organizacje takie działają również na terenie naszej gminy.
Dane o swojej działalności przekazali nam:
1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Nr KRS
0000116212. W poz. 128 PIT wpisać: OSP w Jedlińsku, ul. Warszawska 2; 26-660 Jedlińsk lub inne jednostki OSP z gminy Jedlińsk.
2. CARITAS Diecezji Radomskiej. Nr KRS 0000222733. W poz. 128
PIT wpisać: Paraﬁalny Zespół CARITAS w Jedlińsku.
3. Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” - nr KRS 00000 31762. W poz. 128 PIT wpisać: Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku 500000024554.
4. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Centrum Charytatywne nr
konta 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 nr KRS 0000037904. W poz.
128 PIT wpisać:„2894 na leczenie i rehabilitację Weroniki Wąsik”.
5. Ludowy Klub Sportowy „Strażak” nr KRS 0000318494. W poz.
128 PIT wpisać: nr konta Banku w Jedlińsku 26 9132 0001 0010 3929
2000 0010

Inwestycje w Gminie
W trakcie realizacji

Przebudowa ul. Warszawskiej w Jedlińsku

Budowa oczyszczalni ścieków w Jedlińsku

Budowa obwodnicy Jedlińska

Przebudowa drogi gminnej Nowe Zawady - Obózek

Przetargi 2010
Ogłoszone

Rozstrzygnięte

Remont dachu budynku zaplecza sanitarnego na terenie OSiR w Jedlińsku

26.03.2010 r.

Przebudowa drogi gminnej Budki Wierzchowskie - Bierwce

10.03.2010 r.

Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa w Wielogórze

10.03.2010 r.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwaty

10.03.2010 r.

Budowa wodociągu Wierzchowiny - Boża Wola

02.03.2010 r.

Budowa wodociągu Jedlińsk

02.03.2010 r.

Wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Mokrosęk

24.02.2010 r.

Przebudowa drogi gminnej Nowe Zawady - Obózek

19.02.2010 r.

Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Wielogórze

19.02.2010 r.

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Piastów

12.02.2010 r

Przebudowa drogi gminnej Boża Wola Wierzchowiny

12.02.2010 r

Więcej o przetargach na stronie internetowej gminy: www.jedlinsk.pl

Fundacja Wsola Pomost zaprasza w dniach 12 i 13 czerwca 2010 r.
na festyn artystyczny Apetyt (na) Gombrowicza.
Wiodącym gatunkiem muzycznym trzeciej edycji festynu będzie „blues”
a jedną z gwiazd bogatego programu imprezy Martyna Jakubowicz.
Wystąpi przed Państwem również Teatr Provisorium z Lublina.
Szczegółowy program ukaże się w czerwcu
na stronach internetowych: Muzeum Gombrowicza we Wsoli
i Urzędu Gminy w Jedlińsku.
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P

o raz kolejny do
Gminnego Centrum
Kultury i Kultury Fizycznej
w Jedlińsku wpłynęło wiele
ciekawych prac na konkurs
„Symbol Świąt Wielkiej Nocy”. W tym roku motywem
przewodnim były palmy
oraz stroiki wielkanocne.
Uczestnicy konkursu wykazali się pomysłowością, dostarczając tym samym nie
lada kłopotu komisji oceniającej. Wybór był trudny,
ponieważ poziom na jakim
wykonane zostały prace był
naprawdę wysoki. W konkursie wzięli udział uczniowie z PG w Jedlińsku, PSP
w Jedlińsku, ZSP w Wierzchowinach, PSP w Bierwcach, PSP w Starych Zawadach, ZSP we Wsoli oraz
z PSP w Ludwikowie. Na
konkurs wielkanocny wpłynęło łącznie 76 prac. Po wnikliwej ocenie jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w każdej z czterech kategorii wiekowych.
W kategorii I kl. 0-III SP
przyznano 3 równorzędne
nagrody, które otrzymali:
Szymon Pomarański z ZSP
w Wierzchowinach, Katarzyna Czubińska i Oliwia

Konkurs Wielkanocny

Wędzonka z ZSP we Wsoli.
Wyróżnieni w tej kategorii
zostali: Dominika Zegarek z ZSP w Wierzchowinach, Zuzanna Król, Jakub
Król z PSP w Bierwcach.
W II kategorii wiekowej
kl. IV-VI SP nagrodzeni zostali: Damian Durak z PSP
w Ludwikowie, Milena
Tkaczyk z PSP w Bierwcach, Natalia Rędzia z PSP
w Starych Zawadach. Wyróżnieni w tej kategorii
zostali: Dominika Kapusta
z PSP w Starych Zawadach,
Małgorzata Wojciechowska z ZSP we Wsoli, Anita
Wójcik z PSP w Starych Zawadach, Łukasz Krawczyk,
Justyna Paluch, Klaudia
Deleska z PSP w Jedlińsku.

W III kategorii wiekowej – gimnazjum jury
przyznało 2 równorzędne
nagrody i 2 równorzędne wyróżnienia. Nagrody
otrzymali: Ewelina Wrona
z ZSP we Wsoli oraz Patryk
Barszcz z PG w Jedlińsku
Wyróżnienia otrzymali:
Wojciech Szczęsny oraz Rafał Szczęsny z PG w Jedlińsku.
W IV kategorii Dzieci
i Rodzice nagrodzone zostały 2 prace i 1 wyróżniona.
Nagrody
otrzymali:
Amelia Koleja, Magdalena
Kucharska-Koleja oraz Jakub Szczepański ze Wsoli.
Wyróżniona
została praca Dawida Drewnowskiego z Bierwiec.
Nagrodzone i wyróżnione

zostały prace, które najbardziej przybliżały atmosferę
Świąt Wielkanocnych, były
wykonane estetycznie z użyciem ciekawych materiałów.
Sponsorem nagród w tym
konkursie była Gminna Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Nagrody i wyróżnienia wręczył dzieciom Zastępca Wójta Włodzimierz Dłużewski.
Ze wszystkich prac, które wpłynęły na konkurs
została utworzona wystawa. Prace dzieci zostały
zaprezentowane na stolikach przykrytych pięknymi, haftowanymi obrusami
i serwetami, które wykonała
pani Jadwiga Zegarek z Jedlińska. Mamy nadzieję, że
w niedługim czasie, w siedzibie GCKiKF będziemy
mogli obejrzeć wszystkie prace pani Zegarek.
Palmy, stroiki i wszystkie
inne ozdoby wielkanocne
stworzyły w siedzibie Gminnego Centrum Kultury miłą, świąteczną atmosferę.
Anna Malinowska

Akcja ZIMA 2010 w Gminnym Centrum Kulturu i Kultury Fizycznej

W

iele atrakcji przygotowane zostało dla
wszystkich dzieci i młodych
osób, które zechciały nas
odwiedzić podczas ferii zimowych.
Zimę przywitaliśmy kuligiem tuż przed feriami. Aura jak wiadomo była bardzo
sprzyjająca a trasa wybrana
przez nas to leśne ścieżki pokryte grubą warstwą
śniegu, a po bokach ośnieżone drzewa. Wszystko to
tworzyło swoisty bajkowy
klimat. Celem kuligu była
integracja dzieci i młodzieży
poprzez zabawę, zwiedzanie okolicy oraz kreowanie
odpowiedzialnych postaw
podczas zabawy grupowej.
Wszyscy świetnie się bawili,
ponieważ nie ma chyba nikogo kto nie lubiłby zimowych szaleństw na śniegu.
Sama akcja ZIMA rozpoczęła się wraz z nadej-
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ściem ferii. Każdego dnia
GCKiKF oraz świetlice
w Lisowie, Ludwikowie
i Jedlance oferowały ciekawe zajęcia, w których wzięła
udział duża liczba młodych
ludzi. Przygotowaliśmy dla
nich wiele konkursów, quizów, krzyżówek, rebusów,
zgadywanek. Odbyło się
kilka konkursów plastycznych i kilka turniejów. Np.:
Turniej piłkarzyków, turniej
tenisa stołowego czy turniej
warcab. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia
kulinarne, podczas których
uczestnicy nauczyli się piec
ciasteczka oraz robić sałatki.
Dzieci mogły również
obejrzeć
przedstawienie
w wykonaniu uczniów
z Publicznego Gimnazjum
w Jedlińsku, które było
przestrogą przed niebezpieczeństwami jakie czyhają

w sieci. Młodzi ludzie dowiedzieli się jak bezpiecznie
korzystać z Internetu.
Na zakończenie akcji
ZIMA zorganizowany został wyjazd do kina. Wielu
pozytywnych wrażeń dostarczył ﬁlm „Alwin i wiewiórki”, który dzieci mogły
wówczas obejrzeć. Reasumując, należy stwierdzić, że
organizowana co roku ak-

cja Zima jest doskonałym
pomysłem na pożyteczne
i aktywne spędzenie wolnego czasu. Dowodem na to
są dobre humory i radość
naszych uczestników. Mamy nadzieję, że z roku na
rok będzie nas odwiedzało
coraz więcej osób, a nasza
oferta będzie coraz bardziej
atrakcyjna.
Anna Malinowska

Wielkanocne warsztaty
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i 20 marca br. w
Gminnym
Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku odbyły
się warsztaty wielkanocne.
Celem tych spotkań był
przekaz
międzypokoleniowy ukierunkowany na
pielęgnowanie i przekazywanie wielkanocnej tradycji ludowej. Warsztaty
cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci
i młodzieży. W spotkaniach
wzięło udział łącznie 40
osób. Uczestnicy warsztatów stworzyli niespotykane
i nietuzinkowe palmy wiel-

W

kanocne oraz wspaniałe pisanki malowane woskiem.
Wszystkie
wykonane
ozdoby wielkanocne będą
niepowtarzalnym elementem dekoracyjnym stołów
i koszyków wielkanocnych
uczestników warsztatów.
Niezbędne materiały do
przygotowania ozdób wielkanocnych przynieśli w
większości sami uczestnicy.
Warsztaty były szczególnie
wartościowe dla osób młodych, które poznały dawne
tradycje wielkanocne i nauczyły się przygotowywania tradycyjnych ozdób.

Warsztaty
prowadzone
były przez M. Ostrowską
i J. Falkiewicz. Jesteśmy
przekonani, że podobne
zajęcia kultywujące wielka-

nocne zwyczaje będę się cieszyły podobny zainteresowaniem w przyszłym roku.
Agnieszka Gryzek

Podsumowanie projektu „Łączmy się w tańcu”

dniu 14.12.2009r.
o godz.12.30 w Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku odbyła się impreza
podsumowująca
projekt
„Łączmy się w tańcu”. Projekt realizowany był na terenie gminy Jedlińsk w okresie
od 1sierpnia 2009 r. do 31
grudnia 2009 r. przez Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
Projekt otrzymał doﬁnansowanie w kwocie 47.188,65
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne
yczenia,
wręczanie
kwiatów, słodki poŻ
częstunek oraz program ar-

tystyczny - tak Panie z gminy Jedlińsk świętowały Międzynarodowy Dzień Kobiet.
Odbył się on z inicjatywy
Wójta Gminy w sali OSP
w Jedlińsku 8 marca. Organizatorem całego przedsięwzięcia było Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Zaproszenia przyjęło około 120
Pań. W imprezie uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy - Henryk Krzak,
Wiceprzewodniczący Rady
Gminy – Jan Gniadek oraz
Zastępca Wójta-Włodzimierz Dłużewski, którzy
złożyli Paniom życznia.
Po serdecznościach przyszedł czas na program ar-

na rzecz aktywnej integracji” Przedsięwzięcie skierowane było do mieszkańców
gminy Jedlińsk, a udział
w nim wzięło 42 osoby:
uczące, bezrobotni, rolnicy,
osoby pracujące w małych,
średnich i dużych przedsiębiorstwach. Ze środków
projektu został zakupiony
sprzęt grający oraz kamera. Uczestnicy wzięli udział
w 46 godzinach warsztatów tanecznych i nauczyli
się następujących rodzajów
tańca: Walca angielskiego
i wiedeńskiego, Poloneza,
krakowiaka, rock and rolla, salsy oraz wzięli udział
w wycieczce do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Mazow-

sze. Udział w projekcie pozwolił zakorzenić pasję do
tańca, a także, zintegrować
się i zaktywizować grupę do
podejmowania wspólnych
działań, co było głównym
celem projektu. Wszystkie te umiejętności zostały
w pełni wykorzystane i zaprezentowane przez uczestników w trakcie imprezy
podsumowującej realizację
projektu. Uczestnicy otrzymali certyﬁkaty, a także
płyty CD z materiałem ﬁlmowym z przebiegu warsztatów. W imprezie podsumowującej projekt wzięli
udział: Przewodniczący Rady Gminy - Henryk Krzak,
Wójt Gminy - Wojciech

Walczak, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu
gminy, mieszkańcy gminy
Jedlińsk oraz pracownicy GCKiKF bezpośrednio
zaangażowani w realizację projektu. Więcej informacji o projekcie znajduje
się na stronie internetowej
www.ck.jedlinsk.pl.
W imieniu całego zespołu
projektowego gorąco pragnę podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego realizacji
projektu „ŁĄCZMY ŚIĘ
W TAŃCU”.
Agnieszka Gryzek

Dzień Kobiet

tystyczny składający się
z części muzycznej oraz
literackiej. Występy rozpoczęły takie szlagiery muzyki popularnej jak ,,Być
kobietą”- Alicji Majewskiej
czy ,,Jej portret” - Bogusława Meca. To tylko niektóre utwory, które wykonał
zespół muzyczny w składzie: Diana Michalewska,
Jacek Szymczak, Zbigniew
Słomka, Edward Płużycki,
Andrzej Rajkowski. Burzliwe brawa i oklaski zebrała
również młodzież ze studia aktorskiego SCENA M
działającego przy GCKiKF.
Brawurowo odegrała pełne prawdziwej i humorystycznej treści teksty Stefani
Grodzieńskiej, Zdzisława
Gozdawy czy Jerzego Wittlina. Przygotowane zo-

stały one pod kierunkiem
Małgorzaty Ozimek – Jarosińskiej. W tekstach tych
z dużą fantazją i ogromnym
wyczuciem humoru sytuacyjnego wystąpili: Aleksandra Chojnacka, Lena
Stachurska, Agata Guza,
Michał Kołtunowicz i Karol
Górski. Wprowadzając tym

samym uczestniczki spotkania w dobry nastrój. Do
zobaczenia za rok. Dzisiaj
bowiem trudno wyobrazić
sobie kalendarz imprez kulturalnych bez Dnia Kobiet.
Pozostałe zdjęcia na ostatniej stronie gazety.
Agnieszka Gryzek
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Koło Gospodyń Wiejskich Nowe Zawady świętuje Dzień Kobiet

K

oło Gospodyń Wiejskich Nowe Zawady
świętuje Dzień Kobiet.
Tradycyjnie, jak co roku,
ale tym razem w restauracji
„Żółty Ogród” członkinie
Koła Gospodyń Wiejskich
Nowe Zawady oraz zaprzyjaźnione panie, wspólnie
obchodziły Dzień Kobiet.
W spotkaniu uczestniczyło
18 pań.
Panie przywitała przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Bożena
Okrój. Świętowano przy
wspólnym obiedzie na którym nie zabrakło kawy i

ciast własnego wypieku.
Miłym akcentem spotkania były życzenia z upominkiem i całusem, dla
każdej Pani od Radnego
Gminy Zdzisława Romanowskiego.
„Każdego roku spotykamy się, aby uczcić Dzień
Kobiet, dopisują nam humory i sympatyczna atmosfera. Każda z nas ma
okazję choć na chwilę
oderwać się od swoich codziennych obowiązków i
choć na chwilę przysiąść
przy jednym stole, aby sobie porozmawiać” mówi

UWAGA ROLNICY
Od 15-03-2010 do 15-05-2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski
o płatności obszarowe na rok 2010.
Pomoc przy wypełnianiu wniosków
rolników, którzy chcą skorzystać z tego typu usługi
zapraszamy do Urzędu Gminy pok. 11A każdego dnia
w godzinach: 7:30 - 15:00
Przy wypełnianiu wniosków pomaga pracownik
MODR - Grażyna Wasiłek.
Zgodnie z zarządzeniem dyrektora
MODR pomoc jest płatna

Teresa Kucharczyk jedna z
członkiń KGW.
„Każda z nas jak zawsze
wystrojona i uśmiechnię-

ta” dodaje przewodnicząca
KGW Bożena Okrój.
Grażyna Wasiłek

Wójt Gminy Jedlińsk
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
serdecznie zapraszają całe rodziny
do wspólnej zabawy na imprezie plenerowej
Majówka 2010
Impreza odbędzie się w Bierwieckiej Woli
9 maja 2010 r. o godz.14:30
W programie:
- turniej rodzin, gry i zabawy sportowe dla dzieci, biegi,
blok muzyczny i wiele innych atrakcji.
Szczegóły imprezy oraz regulamin konkurencji
dostępny będzie już wkrótce na stronie internetowej
www.jedlinsk.pl

Konkurs Mieszkajmy Piękniej
Wszystkich mieszkańców gminy Jedlińsk zapraszamy do udziału w kolejnej,
IV edycji konkursu „MIESZKAJMY PIEKNIEJ”.
Konkurs organizowany jest przez Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
Patronat nad nim objęli Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy Jedlińsk.
Myślą przewodnią konkursu jest promocja i prezentacja pięknych ogrodów, posesji i sołectw,
wraz z ciekawymi rozwiązaniami ich zagospodarowania.
Akcentuje on również idee proekologiczne, co ma stanowić bodziec do zwiększenia ilości wysadzanych
drzew, krzewów, kwiatów i czynienia przez to otoczenia, w którym żyjemy zadbanym i uporządkowanym.
Jeżeli jesteście posiadaczami ładnego ogródka przydomowego,
posesji zgłoście swój udział w konkursie.
Uważamy, że każde ciekawe rozwiązanie powinno być promowane,
gdyż staje się ono integralną częścią naszego środowiska.
Zgodnie z regulaminem komisja wybierze też najładniejsze sołectwo.
Ocenie nie tylko będzie podlegać porządek i estetyka całej wsi,
ale także ilość zgłoszeń indywidualnych.
Konkurs rozpocznie się 1 kwietnia 2010 roku i trwał będzie do 6 lipca 2010 roku.
Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć kartę uczestnictwa, która dostępna będzie
na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.jedlinsk.pl),
w siedzibie organizatora, ul. Krótka 1
oraz u sołtysów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 32 13 052.
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„Kobieta aktywna – kobietą jutra”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009r po
raz drugi zakończył realizację projektu systemowego
współﬁnansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
Projekt pt. „Kobieta aktywna – kobietą jutra” miał
na celu rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Skierowany był do 30 kobiet z terenu gminy Jedlińsk
pozostających bez zatrudnienia, które znajdują się
w trudnej sytuacji rodzinnej i z uwagi na to korzystają z pomocy tutejszego
Ośrodka. Głównym problemem tych kobiet było brak
przygotowania do podjęcia
pracy. Spowodowane jest
to długotrwałym pozostawaniem bez zatrudnienia.
Przyczyną problemu bezro-

bocia jest przede wszystkim:
nieumiejętność poruszania
się po rynku pracy, niska
samoocena, brak wiary we
własne siły, brak kwaliﬁkacji zawodowych lub ich nieadekwatność na obecnym
rynku pracy. Skutkiem w/w
przyczyn jest zawodowe wykluczenie kobiet, pogarszanie się sytuacji materialnej
ich rodzin. Konsekwencją
negatywnych skutków staje
się korzystanie z pomocy
społecznej.
Mając na uwadze powyższe GOPS za główny cel
realizowanego projektu postawił sobie szeroko pojętą
aktywizację zawodową kobiet z terenu gminy. Poprzez
szereg kursów zawodowych
oraz warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa prawnego
i pomocy psychologicznej
zakłada się podniesienie
kwaliﬁkacji zawodowych,
wzrost umiejętności, odbudowanie wiary we własne
możliwości wśród 30 kobiet.
Ścieżka szkoleniowa przewidziana w ramach projektu obejmowała cykl szkoleń
zawodowych, takich jak:
- Kurs prawa jazdy kat. B
- Opiekun osób starszych

- Obsługa kasy ﬁskalnej
- Kurs komputerowy
- „Kucharz małej gastronomi
- Fryzjer
- Bukieciarstwo
- Mała księgowość
- Pierwsza pomoc przedlekarska
W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty wyjazdowe w ramach
organizacji i ﬁnansowania
poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
i umiejętności społeczno-zawodowych.
Panie
uczestniczące
w projekcie podniosły swoje kwaliﬁkacje zawodowe,
nabyły umiejętność konstruowania dokumentów
aplikacyjnych niezbędnych
obecnie na etapie poszukiwania zatrudnienia, podniosły swoją samoocenę
a przede wszystkim uzyskały wymierna informację
na temat aktualnego rynku
pracy. Być może w konsekwencji będzie to skutkować podjęciem stałej pracy
zawodowej, co w rezultacie
może powodować usamodzielnienie ﬁnansowe tych

rodzin.
Od początku realizacji
projektu zatrudnienie znalazło 5 kobiet.
Na zakończenie projektu
odbyło się seminarium kończące projekt, na którym
Pani Zuzanna Pudzianowska Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej wręczyła Beneﬁcjentkom upominki.
W 2010r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
po raz trzeci przystępuje
do realizacji projektu. Projekt zgłoszony przez GOPS
nosi tytuł „Bądź aktywny
- bądź najlepszy”. Jest on
adresowany do 26 kobiet i 4
mężczyzn z terenu gminy
Jedlińsk, dlatego zachęcamy
Panie i Panów do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej.
Ponadto
zapraszamy
Państwa na oﬁcjalną stronę internetową Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku, na której
zamieszczone są informacje
dotyczące projektu jak również podstawowe zagadnienia z zakresu pomocy społecznej:www.gopsjedlinsk.pl.
Monika Gałek

Kłusownictwo. Nie bądźmyobojętni!!!

W ostatnim okresie nasiliły się przypadki szczególnie drastycznego kłusownictwa. Osoby trudniące się
tym zajęciem, które trudno
nazwać ludźmi wykorzystując srogą zimę i osłabienie zwierzyny powodują
ogromne straty w stanach
ilościowych
zwierzyny;
szczególnie kuropatw, bażantów, zajęcy, saren. Zwierzyna masowo ginie we
wnykach, sidłach i innych
pułapkach często w wielogodzinnych a nawet wielodniowych męczarniach.
Przyłączmy się wszyscy
do walki z tym procede-

rem, w czasie pobytu w lesie
zwracajmy uwagę czy nie
ma wnyków, sideł; spróbujmy je zdjąć i poinformujmy odpowiednie instytucje
(np. Policję, Urząd Gminy,
Sołtysa, Koło łowieckie).
Na zdjęciu przedstawiamy efekt tylko jednego pobytu w terenie myśliwych
z koła „Ryś” - w lesie w
Bierwieckiej Woli, w czasie którego uwolniono jedną żywą sarnę, znaleziono
szczątki 2 saren złapanych
na wnyki, ślady złapania
klku innych sztuk oraz
zdjęto około 100 szt. wnyków (sznurki, druty, linki).

AGROTECH w Kielcach

podobne wyjazdy do Poznania. Od 4 lat wyjeżdżamy z rolnikami na Międzynarodowe Targi Techniki
Rolniczej
AGROTECH.
Według uczestników to
znacznie lepiej zorganizowana wystawa z olbrzymią
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marca br. około 50
rolników z terenu
naszej gminy odwiedziło
wystawę maszyn rolniczych
w Kielcach. Kilka lat temu
Urząd Gminy organizował

ofertą sprzętu rolniczego
dla dużych i małych gospodarstw. Wycieczki nasze są
również doskonałą formą
integracji
mieszkańców
gminy. Wszystkich chętnych do zwiedzenia wystawy informuję, że jest ona

organizowana w połowie
marca każdego roku. Zapisy przyjmowane są w referacie rolnictwa /pok. 11 a/.
Zapraszamy.
Irena Walczak

7

S

esje Rady Gminy Jedlińsk
odbyły się w dniach :
-28 grudnia 2009 r.
-28 stycznia br.
-18 marca br.
Rada podjęła uchwały w
sprawie:
28 grudnia
-Nr XXXVI/44/09 wprowadzenia zmian w budżecie gminy
Jedlińsk na 2009 r.
-Nr XXXVI/45/09 uchwalenia
Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.
-Nr XXXVI/46/09 przyjęcia
Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Jedlińsk,
-Nr XXXVI/47/09 programu
współpracy Gminy Jedlińsk z
organizacjami pozarządowymi
na 2010 r.
-Nr XXXVI/48/09 rozpatrzenia wezwania Pani Dyrektor
SPZOZ w Jedlińsku do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XXXIV/34/09
Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29
października 2009 r.
28 stycznia
-Nr XXXVII/1/10 utworzenia
Związku Międzygminnego pn.”
Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego”,
-Nr XXXVII/2/10 przyjęcia
Statutu Związku Gmin pn. „
Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego”,
-Nr XXXVII/3/10 przystąpienia Gminy Jedlińsk do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Radomka” z siedzibą w
Radomiu,

W

dniu 14 stycznia 2010
roku w Urzędzie Gminy w Jedlińsku odbyła się uroczystość jubileuszu 100 –lecia
urodzin Leona Kocińskiego
zam. w Starych Zawadach
Z Jubilatem i jego rodziną
świętowali przedstawiciele samorządu gminnego, Wójt Gminy, przedstawiciel Wojewody
Mazowieckiego, przedstawicielka KRUS, przedstawiciele
Stowarzyszenia Armii Krajowej
oddział w Radomiu, przedstawiciele ZBOWiD, Dyrektor
i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Starych Zawadach .
Jubilat otrzymał serdeczne
życzenia zdrowia, szczęścia
i pogody ducha na kolejne długie jeszcze lata. Przy lampce
szampana odśpiewano tradycyjne nie sto lat a dwieście. Pogoda ducha, poczucie humoru
i życzliwość towarzyszyły Panu
Leonowi przez całe życie, akcentem niecodziennym była
piosenka „upływa szybko ży-
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Z prac Rady Gminy
-Nr XXXVII/4/10 udzielenia
pomocy ﬁnansowej dla Starostwa Powiatowego
w Radomiu,
-18 marca
-Nr XXXVIIII/5/10 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2010 r.
-Nr XXXVIII/6/10 funduszu
sołeckiego,
-Nr XXXVIIII/7/10 uchwalenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2010 r.
-Nr XXXVIII/8/10 zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
-Nr XXXVIII/9/10 kontynuacji
przez Gminę Jedlińsk w 2010 r.
realizacji projektu systemowego „ Kobieta aktywna-kobietą
jutra” w ramach Działania 7.1
-Nr XXXVIII/10/10 zniesienia
pomnika przyrody,
-Nr XXXVIII/11/10 zmiany
uchwały Nr XXXVII/2/2010
Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28
stycznia 2010 r.
-Nr XXXVIII/12/10 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla sołectwa
Klwatka Szlachecka z terenu
gminy Jedlińsk.
Wójt wydał Zarządzenia w
sprawach:
-przeprowadzenia inwentary-

zacji,
-powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzania
inwentaryzacji: paliwa, materiałów na składzie Urzędu
Gminy i jednostek podległych,
-przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryﬁkacji danych
ujętych w księgach z dokumentami źródłowymi,
-wprowadzenia
regulaminu
okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym
kierowniczych stanowiskach
urzędniczych w Urzędzie Gminy w Jedlińsku,
-ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury ﬁzycznej
i sportu w 2010 r.
-wytycznych Wójta Gminy Jedlińsk i Planu zasadniczych
przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na 2010 r.
-powołania Komisji Przetargowej:
-na przebudowę drogi gminnej
Boża Wola-Wierzchowiny,
-na przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Piastów,
-na dostawę węgla kamiennego do szkół z terenu gminy Jedlińsk,
-na przebudowę drogi gminnej
Nowe ZawadyObózek,
-na przebudowę drogi gminnej
ul. Polna w Wielogórze,
-na wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości
Mokrosęk,
-na budowę wodociągu Wierzchowiny-Boża Wola,

-na budowę wodociągu Jedlińsk,
-na przebudowę drogi gminnej
ul. Piaskowa w Wielogórze,
-na przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Klwaty,
-na przebudowę drogi gminnej
Budki Wierzchowskie- Bierwce,
-powołania komisji konkursowej do oceny złożonych w
wyniku ogłoszenia konkursu
otwartego ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury ﬁzycznej i sportu w 2010 r.
-ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury ﬁzycznej
i sportu w 2010 r.
-przedłożenia sprawozdania o
przebiegu wykonania budżetu
Gminy Jedlińsk za 2009 r. oraz
cztery Zarządzenia w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy.
Odbywały się posiedzenia
stałych Komisji na których
omawiane były tematy związane z działalnością statutową Rady. Sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2009 r. Rada
będzie omawiać na kolejnych
posiedzeniach. Komisja Rewizyjna przygotuje uchwałę w
sprawie absolutorium dla Wójta. Sesja dotycząca rozpatrzenia
sprawozdania zaplanowana jest
w miesiącu kwietniu br.
Ewa Koper

Najstarsi mieszkańcy naszej gminy
cie…” zainspirowana i zaśpiewana przez samego Jubilata.
Pan Leon przez swoje życie
przeszedł wiele. Brał czynny
udział w II-ej wojnie światowej.
W dniu 11 listopada 2009 r. odbyło się upamiętnienie zrzutów
alianckich odsłonięciem tablicy
pamiątkowej we wsi Romanów.
Pan Leon wraz ze swoim synem Zbigniewem wzięli czynny udział w tej uroczystości
darując kamień do którego jest
umocowana tablica.
Genowefa Szpotowicz

Warto przeczytać
„Pozdrawiam miasto Radom”-Książka zawiera wspomnienia Radomian z wizyty
Jana Pawła II jak również wpisy do Ksiąg Kondolencyjnych po śmierci Papieża.
„Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu”-Piotr Libicki, Marcin Libicki.
Publikacja obejmuje opisy ponad sześciuset dworów i pałaców obecnego województwa mazowieckiego.Zawiera informacje o dworze w Piastowie i pałacu we
Wsoli.
„Zwierzęta chronione w Polsce”- Paweł Czapczyk.
Ilustrowany przewodnik opisuje gatunki zwierząt chronionych w Polsce.Podaje
informacje, gdzie żyją poszczególne zwierzęta,jak je rozpoznać oraz dlaczego trzeba je chronić

Podziękowanie
Wójt i Rada Gminy w Jedlińsku
dziękują Pani dr Marii Jasonek - Dyrektorowi Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
oraz Kierownikowi Ośrodka Zdrowia w Bierwcach
Panu dr Pawłowi Kowalczykowi
za bardzo dobrą współpracę,
sumienną i oﬁarną pracę na rzecz pacjentów
z terenu naszej gminy.
Życzymy Państwu wszystkiego
co najlepsze, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności
i radości w życiu osobistym.

S

Informujemy Państwa,
że od dnia 29.01.2010r.
funkcję Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Jedlińsku
objął dr Roman Kiraga.
Panu Doktorowi życzymy sukcesów i zadowolenia z pracy
zawodowej.

I Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego

ala Koncertowa Urzędu Miejskiego była
areną I Gali Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego.
Wśród gości gwiazdy sportu - Erwina Ryś-Ferens
i Ryszard Szurkowski. Na
gali nie mogło zabraknąć
przedstawicieli naszej gminy. Beacie Malinowskiej z
ULKS Jedlińsk (lekkoatletyka) przyznano I miejsce w kategorii zawodników urodzonych w 1994r.

i młodszych. Przypomnijmy, to rekordzistka okręgu
radomskiego młodzików w
rzucie dyskiem, dwukrotna
złota medalistka Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików. W kategorii
zawodników starszych wyróżniono juniorkę Dominikę Milik – powołaną do
kadry narodowej w strzelectwie sportowym. W gronie sportowców mieszkających na terenie powiatu

a odnoszących sukcesy w
klubach poza miejscem zamieszkania znalazły się Julita Rędzia - CWKS Legia
Warszawa, mistrzyni Polski seniorek w strzelectwie,
dwukrotna
rekordzistka
Polski juniorek oraz Marlena Maj - KS Warszawianka, czwarta zawodniczka Mistrzostw Polski
Juniorów w siedmioboju la
i skoku wzwyż. Wśród wyróżnionych tytułem Trener

– wychowawca roku 2009
wystąpił Mariusz Kilar –
szkoleniowiec sekcji strzeleckiej ULKS Jedlińsk. Medal „Zasłużony dla Powiatu
Radomskiego” przyznano
Krystianowi Kilarowi - sędziemu tenisa stołowego
klasy międzynarodowej,
wychowawcy lekkoatletów
ULKS Jedlińsk.
Redakcja

Statuetkę dla D. Milik wręcza Wójt Gminy - Wojciech Walczak

Sportowiec roku-Beata Malinowska - odbiera zasłużoną nagrodę

Mariusz Kilar otrzymał wyróżnienie z rąk Ryszarda Szurkowskiego

Ryszard Szurkowski nie odmówił nam wspólnego zdjęcia
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...,,Bo to sprawa niesłychana - aby
śmierć była złapana”…

W

ostatni wtorek karnawału
mieszkańcy Jedlińska dokonują ostatecznego rozrachunku z największą zbrodniarką rodu ludzkiego.
Od przeszło 180 lat publicznie sądzą,
skazują, a następnie ścinają Śmierć na
Rynku. W tym roku wydarzenie to miało miejsce 16 lutego. Wierszowany tekst
obrzędu spisał w XIX wieku ówczesny
proboszcz ksiądz Jan Kloczkowski. Ta
wielowiekowa tradycja zachowała się
do dnia dzisiejszego w niezmienionej
formie i odtwarzana jest zawsze w kusy
wtorek. Widowisko jest głęboko zakorzenione w tradycji miejscowości i jest
jedynym tego rodzaju obrzędem w Polsce i Europie. Ścięcie Śmierci wywodzi
się z obrzędów zapustowych. Zgodnie
z wielowiekową tradycją wszystkie role, nawet kobiece odgrywają mężczyźni. Genezy obrzędu upatrywać należy
w dawnej świetności osady, do której

tekst widowiska nawiązuje. Jedlińsko
- bowiem taka jest historyczna nazwa
miejscowości posiadało prawa miejskie oraz ,,jus gladis” – (prawo miecza
nadawane było tylko znaczącym miastom) przywilej ścinania największych
zbrodniarzy. Po utracie praw miejskich
i prawa miecza wskutek ukazu carskiego w 1869 roku obrzęd przypomina
o powadze Jedlińska. Wstępem do rozpoczęcia widowiska i wydania wyroku
przez ,,prastarą miasta radę” jest uroczyste przejęcie władzy o godzinie 12.
00 na rynku od urzędującego wójta. ….
,,Oto władza już przejęta, czas rozpocząć kuse święta. Niechaj nikt się dziś
nie smuci, smutnych pieśni niech nie
nuci. Bo zabawy przyszła pora do późnego dziś wieczora...”.(fragment tekstu
przejęcia władzy, autorstwa ks. Andrzeja Wąsika). Kusaki rządzą niepodzielnie Jedlińskiem do północy, wykorzystując ten czas za zabawę i swawolę.
We wtorek od południa jedliński rynek
tętnił występami zespołów, kapel ludo-

::

wych i uzdolnionej młodzieży szkolnej z: PSP z Jedlińska, PG z Jedlińska
oraz ZSP ze Wsoli. Pomimo zimowej
aury, skoczne oberki, polki i walce
w wykonaniu zespołu śpiewaczego
,,Czerwone Korale” oraz kapeli ludowej pomogły się rozgrzać nie jednej
osobie. Ogromną popularnością od
lat cieszą się występy mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. I tym razem występ ich był pełen
humoru i dobrej energii. Kusy wtorek
to także jarmark twórców ludowych,
którzy prezentują swoje rękodzieło.
Całości dopełnił znakomity występ
Zespołu Mazovia Vocal Grup, kwartetu złożonego z pań, które występowały w zespole ,, Mazowsze” W ich
wykonaniu w nowych aranżacjach
usłyszeć można było szlagiery muzyki ludowej, a także przeboje lat
70 –tych i 80- tych. Wszyscy bawili
się znakomicie, panowała radosna
atmosfera i był to doskonały akcent
kończącego się karnawału .Z roku na
rok widowisko mimo zimowej pory
przyciąga coraz szerszą rzeszę widzów
i znamienitych gości. W tym roku widowisko plenerowe obejrzał miedzy
innym wicewojewoda mazowiecki
Dariusz Piątek, a także po raz kolejny
zaszczycił nas swoja obecnością znany
i lubiany aktor, miłośnik sztuki ludowej
- Wojciech Siemion. Wśród gości był
również radny sejmiku mazowieckiego
Bogumił Ferensztajn oraz Przewodniczący Rady Powiatu-Edward Krok. Kusaki to ciągle żywa tradycja nawiązująca do najlepszych wartości społecznych
i kulturalnych regionu. Tekst widowiska nie stracił na aktualności i posiada
piękną kulturę żywego słowa. Następne
widowisko plenerowe już za rok. Odbędzie się ono 8 marca 2011 roku.
Agnieszka Gryzek
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Z życia szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku

Zawiało, zasypało…
Gdy zima na całego,
uczniowie PSP w Jedlińsku spędzają czas nie tylko na intensywnej nauce,
ale również odpoczywając. Długo utrzymujący się
mróz pozwolił „odkurzyć”
łyżwy i spędzić wolny czas
na lodowisku. Ile radości
sprawia jazda na łyżwach
– wiedzą o tym ci, którzy
sami – początkowo może
nieudolnie, z czasem już
odważnie – czują na policzkach dotyk wiatru w czasie zabaw na lodzie. Jak się
okazało, lodowisko przy
szkole podstawowej, spełniało oczekiwania swoich
stałych bywalców już od
4 stycznia b.r. Jazdą na łyżwach cieszyli się nie tylko
uczniowie w czasie zajęć
wychowania ﬁzycznego, ale
również mieszkańcy całej
gminy (w godz. 16-19 była
możliwość wypożyczenia
łyżew). Ilu było chętnych
– nie sposób policzyć… Ile
potknięć, „wywrotek”, ale
i roześmianych twarzy – nie
sposób policzyć…
Sportowcy u Adama
Pierwszy tydzień ferii
zimowych uczniowie PSP
w Jedlińsku spędzili w Wiśle na obozie sportowym.
Dwudziestoosobowa grupa,
pod opieką nauczycieli wychowania ﬁzycznego, przy
doskonałej pogodzie i warunkach śniegowych, spędziła czas na nauce jazdy
na nartach oraz treningach
biegowych.
Dodatkowe
atrakcje: zwiedzanie skoczni

im. Adama Małysza w Wiśle Malince, wieczorny kulig z pochodniami, obozowy chrzest sprawiły, że pobyt w górach był prawdziwą
przyjemnością, a wrażenia
z tego wyjazdu na długo
pozostaną w pamięci sportowców z Jedlińska.
Kolejne sukcesy
Choć na dworze mróz i zawierucha, w PSP w Jedlińsku panuje gorąca atmosfera. A wszystko za sprawą
intensywnych przygotowań
do licznych konkursów,
na których nasi uczniowie
wypadli wzorowo: Paulina
Paluch – uczennica klasy
Vb (opiekun – p. Bożena
Cieślak) zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim
Konkursie
Plastycznym
Kwiaty dla babci i dziadka
(komisja oceniła 687 prac;
podsumowanie odbyło się
w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie);
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Dominika Krupa – uczennica klasy Va (opiekun
– p. Justyna Bujek) zdobyła
wyróżnienie - IX miejsce
w kraju - w Ogólnopolskim
Konkursie Mitologicznym
„KLIO 2009” Ikarowe loty
(konkurs zorganizowany
został na trzech płaszczyznach: konkurs wiedzy,
plastyczny i fotograﬁczny;
Dominika sfotografowała

zniszczony dwór w Bartodziejach); zespół uczennic
w składzie: Aleksandra Syta, Natalia Czajka, Karolina Romanowska (opiekun
– p. Elżbieta Religa) zdobył
III miejsce w VII Międzypowiatowym
Konkursie
Wspaniałości przyrodnicze
Europy – nasze Mazowsze;
Kamil Płaskociński – uczeń
klasy Vb (opiekun – p. Bożena Krupa) uzyskał VIII
miejsce w województwie (38
w kraju) w Ogólnopolskim
Konkursie Matematycznym
Alﬁk Matematyczny; Zoﬁa
Mroczkowska – uczennica klasy IVb (opiekun – p.
Elżbieta Łoboda) zajęła III
miejsce i uzyskała tytuł
laureata w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Przedmiotowej Języka Angielskiego
„OLIMPUS”.
Gratulujemy
uczniom,
nauczycielom oraz rodzicom!
Anna Kraska

Paulinka Paluch podczas podsumowania konkursu plastycznego w Warszawie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance

Pierwsze półrocze za nami…
Wakacje minęły szybko
i rok szkolny 2009/2010
rozpoczęliśmy z rozmachem i nowymi pomysłami,
które mają urozmaicać nam
trudny czas solidnego uczenia się.
We wrześniu została zakończona EDYCJA 2009
Konkursu „Porządkujemy
i odnawiamy las”, w którym
zajęliśmy I miejsce w kategorii PROGRAM EDUKACYJNY – 1500 zł (opie-

Zadowoleni uczestnicy obozu sportowego w Wiśle

kunowie Maria Kosno
i Dorota Kucharczyk) oraz
II miejsce w kategorii PORZĄDKOWANIE – 1000
zł (opiekun Katarzyna Paduszek). Patronażu udzieliły następujące instytucje:
Mazowieckie Kuratorium
Oświaty w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Radomiu,
Liga Ochrony Przyrody i Tygodnik Radomski.
W szkole prowadzone są
zajęcia przez wolontariat

studencki
PROJEKTOR
w ramach Programu Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności (opiekun Anna Wilczyńska). Odbyły się
trzykrotne spotkania z kick-boxingu oraz kontynuacja
„Kuźni talentów” dla uzdolnionych dzieci. W grudniu,
mimo szalejącej grypy, nasi
uczniowie pod opieką Anny
Binkowskiej i Anny Paszkiewicz wyjechali do Rymanowa Zdroju na białą szkolę. Dziesięciodniowy pobyt
w Domu Wczasów Dziecię-

cych okazał się wspaniałym
wyjazdem, podczas którego
wspierany był rozwój psychoﬁzyczny dzieci. Kształtowano postawy prozdrowotne i proekologiczne.
Uczniowie zdobyli nowe
doświadczenia i rozwijali swoje zainteresowania.
W trakcie pobytu na zajęciach realizowany był autorski program dla II etapu
kształcenia pt.” Spotkajmy
się w Rymanowie”. Dużym
zainteresowaniem naszych
dzieci cieszyły się zagad- ▶

nienia związane z edukacją
regionalną, dzięki którym
wiele dowiedziały się o historii i tradycjach regionu
podkarpackiego. W związku z tym, że byliśmy w okresie przedświątecznym, nasi
uczniowie
przygotowali
jasełka pt. „Wśród nocnej
ciszy”, na które byli zaproszeni goście i kuracjusze
z Rymanowa. Wysiłek naszych dzieci został należycie
doceniony podczas wigilijnej kolacji, podczas której przyjmowały gratulacje
i podziękowania od gości.
Współczesna szkoła to nie
tylko dbałość o wysoki poziom kształcenia uczniów
i dobre wyniki nauczania,
ale w równym stopniu troska o wszechstronny rozwój
młodego człowieka. Jest to
możliwe tylko wówczas,
gdy zostanie podjęta aktywna współpraca miedzy rodzicami uczniów a szkołą.
Taką właśnie innowacyjną
formą w Publicznej Szkole
Podstawowej w Jedlance jest
powołanie przez rodziców
Stowarzyszenia wspierającego szkołę w działaniach
na rzecz uczniów i środowiska. Prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Mieszkańców Wsi Jedlanka „Perspektywy” jest Pani
Aneta Żurowska, która jest
również przewodniczącą
Rady Rodziców. Wspólnie
przygotowaliśmy spotkanie

Iwona Węgrowska

naszych uczniów z wokalistką Iwoną Węgrowską, w ramach społecznej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
które odbyło się 15 stycznia
br. Swoją wizytę wokalistka,
autorka tekstów i kompozytorka rozpoczęła od przeczytania utworu pod tytułem ,,Bajka o pluszowym
misiu’’, której autorem jest
Michał Derecki. Dzieci wysłuchały jej z wielkim zaciekawieniem. Następnie przyszedł czas na wspólne śpiewanie. Wszyscy uczniowie
gromkim chórem odśpiewali dwa wielkie przeboje

artystki: „Pokonaj siebie”
oraz „4 lata”. Był również
czas na zdjęcia i autografy.
Na koniec spotkania Węgrowska nie kryjąc wzruszenia, powiedziała: „Kochani,
bardzo Wam dziękuję za zaproszenie. To był dla mnie
wyjątkowy dzień, bo Wy jesteście wyjątkowi. Szanujcie
się nawzajem. Czekam na
kolejne zaproszenie.”
Artystka w podziękowaniu otrzymała dyplom,
kwiaty i pluszowego misia
z naszytą tarczą szkoły. Najważniejszym celem akcji
jest przypomnienie rodzi-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach
ubliczna Szkoła Podstawowa im. BatalioP
nów Chłopskich w Starych

Zawadach przystąpiła do
obchodów 200 rocznicy
urodzin Fryderyka Chopina. Ustanowienie przez Polski Parlament Roku Chopinowskiego zainspirowało
podjęcie wielu inicjatyw
przybliżających zainteresowanie postacią największego polskiego Kompozytora.
Do organizacji tegoż przedsięwzięcia włączyli się wszyscy uczniowie i nauczyciele
naszej szkoły. Głównymi
koordynatorami była pani
Iwona Śmiechowska i pani
Urszula Pytel. Przygotowania trwały prawie dwa miesiące. Młodzież klas I-VI
wzięła udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kompozytor sercu
najbliższy”. Na konkurs zo-

12 jego uczestników popisało się
naprawdę bogatą
znajomością sławy Muzyka. Rywalizacja była zacięta.
Uczniowie udzielali ustnych
odpowiedzi na wylosowane
przez siebie pytania, rozwiązywali krzyżówkę oraz

stały wysłane najciekawsze
prace. Ogłoszono również
szkolne konkursy: plastyczny i wiedzy. Uczniowie
wykonali wiele ciekawych
prac inspirowanych wydarzeniami z życia Fryderyka
Chopina. Wszyscy
otrzymali pamiątkowe
dyplomy
i upominki. Przez
kilka tygodni zdobywali
wiedzę
o największej postaci polskiej kultury muzycznej.
Konkurs przebiegał
w dwóch etapach.
Do
pierwszego
etapu przystąpili
wszyscy uczniowie
klas IV-V (67 osób)
W dniu 25.02.2010
roku odbył się ﬁnał tego konkursu,
podczas którego Dzień Babci

com, jak cenne jest codzienne głośne czytanie dzieciom
książek przez osoby dorosłe. Pani Aneta Żurowska
zorganizowała spotkanie
dziennikarki Radia Rekord
z uczniami, co dało szansę na medialne zaistnienie
placówki .
Dzięki temu odbiorcy Radia Rekord regionu radomskiego mogli wysłuchać wypowiedzi Iwony Węgrowskiej, dyrektora szkoły – Beaty Jagielskiej i uczniów, na
temat „dlaczego warto czytać książki dzieciom”.
Zespół redakcyjny
test. Konkurs ten angażował publiczność do uważnego słuchania, bowiem
i do niej były skierowane
pytania. Warto podkreślić,
że uczniowie zdobywali
nie punkty, a nutki. Rozstrzygnięcie tego konkursu
nastąpiło 1.03.2010 roku.

▶
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Pierwsze miejsce zajęła
Klaudia Górka – kl.V, drugie Patrycja Śmiechowska
- kl.IV i trzecie Magda Kowalczyk - kl.VI. Wszyscy
ﬁnaliści zostali nagrodzeni
nie tylko brawami, pięknymi dyplomami, ale także
pamiątkami rzeczowymi
ufundowanymi przez Biuro
Obchodów Chopina 2010.
Dzień 1 marca stał się również ważnym artystycznym
wydarzeniem w społeczności szkolnej, gdyż odbyła się
uroczysta akademia. Wszyscy uczniowie i nauczyciele
zgromadzili się w bogato
udekorowanej sali gimnastycznej, natomiast młodzi
artyści klasy IV i V zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Biało-czerwone tulipany przypominały
o wyjątkowym i patriotycznym charakterze tego
święta. Mamy nadzieję, że
niezwykłe życie Fryderyka
Chopina stanowiące bogactwo kultury narodowej,
wskaże szczególnie młodemu pokoleniu prawdziwy
świat wartości.
Jak co roku w naszej
szkole odbywa się w styczniu największa uroczystość
środowiskowa z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Na
akademię przybyło dużo
gości. W tym roku nie tylko zaproszeni dziadkowie,
ale także przedstawiciele
władz gminy: Wójt Gminy
Wojciech Walczak, Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Krzak, .Przewodnicząca Komisji Oświaty,

Kultury, Zdrowia i Sportu p.
Ewa Oﬁara. Uczniowie i nauczyciele nie szczędzą czasu
i sił w przygotowanie ważnej dla nich uroczystości.
Oprawa artystyczna, ciekawa dekoracja sali i prezentowane przez dzieci stroje,
licznie przyciągają co roku
naszych gości. Uczniowie
wszystkich klas, przedszkolaki i dzieci starsze, aktywnie uczestniczą w akademii.
Klasy chętnie prezentują
przygotowane ze swoimi
nauczycielami programy
artystyczne. Nie brakuje
wierszy i piosenek okolicznościowych czy barwnych
inscenizacji. Występy wzbogacają zawsze interesujące
układy taneczne. W tym roku publiczność zachwyciła
para pierwszoklasistów tańczących rock and roll. Nad
całością imprezy czuwała
oczywiście pani dyrektor
Maria Jemiołek, która jak
zwykle ciepło i serdecznie
powitała wszystkich zgromadzonych gości. Nagrodą
dla dzieci za udany występ
były nie tylko gromkie brawa, ale także cukierki. Słodką niespodziankę przygotował dla nich wójt Wojciech
Walczak. Na zakończenie
akademii dzieci tradycyjnie
odśpiewały „Sto lat” i wręczyły własnoręcznie wykonane upominki. Głos zabrali przedstawiciele gminy,
a dyrektor szkoły zaprosiła
wszystkich gości na poczęstunek, przygotowany przez
rodziców, którzy zawsze
włączają się w organizację

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach

Z

a nami tęga, mroźna,
śnieżna zima. To nas
nie odstraszyło by wypełniać swoje obowiązki, ale
też pamiętaliśmy o przyjemnościach.
Z okazji Dnia Babci
i Dziadka urządziliśmy
„dzień wspomnień”. Nawiązaliśmy do zwyczajów,
obrzędów bożonarodzeniowych, do lat dzieciństwa
naszych kochanych dziadków. Po jasełkach, występie kolędników, wspólnym
śpiewaniu kolęd złożyliśmy
życzenia i wręczyliśmy własnoręcznie wykonane prezenty.
Mieliśmy też super zabawę choinkową. Każdy z nas
został obdarowany paczką
od Św. Mikołaja. Do tańca
przygrywała nam orkiestra.
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Duża ilość śniegu to okazja do zorganizowania kuligu. Dlatego p. Bożena Paluch wychowawczyni kl. III,
rodzice i jej wychowankowie do Jeziorna na „górkę”
pojechali saniami. Wszyscy
bawili się świetnie! Starsi
i młodsi zjeżdżali z górki,
potem grzali się przy ognisku jedząc kiełbaski i popijając gorącą herbatkę.
Braliśmy udział w konkursie powiatowym „kartka
świąteczna”. Wyróżnienie
otrzymali: Patryk Żarłok kl.
III, Karol Walczak kl. I i Kamil Bolesta kl. „0”.
Natomiast w gminnym
konkursie
plastycznym
„Anioły i aniołki” nagrodę
zdobył Dawid Drewnowski
kl. I a wyróżnienie Jakub
Król kl. III, Paulina Prygiel

„Moja przygoda z warzywami, owocami i sokami”

imprezy - za co Im serdecznie dziękujemy. Pozytywny
odbiór naszych akademii
z okazji Dnia Babci i Dziadka, podziękowania od nich,
a niejednokrotnie łza w oku,
to największa nagroda dla
wszystkich.
Wieloletnie
doświadczenie uczy nas, że
tego typu imprezy bardzo
integrują społeczność szkoły i lokalne środowisko.
Szkoła brała udział w konkursie na szczeblu ogólnokrajowym „Moja przygoda
z warzywami, owocami
i sokami”, gdzie Patronat
Honorowy sprawował Minister Edukacji Narodowej,
organizatorem konkursu
na terenie szkoły była pani
Iwona Śmiechowska, która
ogłosiła i zachęciła dzieci do
udziału w nim. Duża liczba uczniów wzięła udział
w konkursie, świadczy to
o tym, że idee promowania
zdrowej diety i kształtowa-

nia właściwych nawyków
żywieniowych w oparciu
o owoce, warzywa i soki są
dla naszej szkoły niezmiernie istotne. Szkoła zajęła
I miejsce w nagrodę otrzymała: odtwarzacz DVD, ﬁlmy edukacyjne, soki i notesy
dla wszystkich uczniów oraz
list gratulacyjny z podziękowaniem na ręce dyrektora
szkoły za zaangażowanie się
w konkurs, nauczycielom
i koordynatorowi za zmotywowanie do pracy młodych twórców oraz samym
uczniom - za pomysłowość
i zaangażowanie w wykonaniu prac. Nadesłane prace
konkursowe
udowodniły, że spożywanie 5 porcji
owoców, warzyw i soków
każdego dnia jest nie tylko
zdrowe i smaczne, ale może
też stać się źródłem doskonałej zabawy.

kl. II, Zuzanna Król kl. I.
Wzięliśmy również udział
w ekologicznych konkursach: „Wesołe Śmieci”,
„Test wiedzy ekologicznej”.
W powiatowym konkursie
przyrodniczym „Wspaniałości przyrodnicze Europy Nasze Mazowsze” uczenni-

ca kl. V Diana Gierasińska
zdobyła III miejsce.
Uczennice kl. VI Malwina Babut i Kamila Bzducha otrzymały wyróżnienie w konkursie wiedzy
o polskich noblistach organizowanym przez PG nr 13
w Radomiu.

Redakcja PSP Stare Zawady

▶

Rok Juliusza Słowackiego
zakończyliśmy wystawieniem „Balladyny”. Reżyserem, choreografem, charakteryzatorem była p. Halina
Pluta a aktorami jej podopieczni z kl. VI.
Uczniowie kl. VI zmierzyli się z próbnym sprawdzianem przygotowanym przez
OPERON. Podobny będzie
przeprowadzony w kl. III.
Z okazji 200 rocznicy

urodzin Fryderyka Chopina Bożena Zbrożyna
przygotowała prezentację
multimedialną. Poznaliśmy
miejsca związane z życiem
Wielkiego Polaka. Słuchaliśmy fragmentów Jego utworów muzycznych z wielkim
wzruszeniem …
Nareszcie wiosna!!!

sistymi brawami za trud
włożony w przygotowanie
przedstawienia.
W minionych miesiącach
uczniowie PSP im. Jana Pawła II brali udział w konkursie
przedmiotowym z przyrody
– „Wspaniałości przyrodnicze Europy”. Do etapu powiatowego zakwaliﬁkowali
się: Durak Damian, Rus Łukasz oraz Tkaczyk Aleksandra. Do etapu powiatowego
konkursu
historycznego,
poświęconego 70 rocznicy
wybuchu II wojny światowej
zakwaliﬁkowało się trzech
uczniów, tj. Durak Damian,
Rus Łukasz, Śpiewakowski
Marcin.
Nasza szkoła bierze udział
w ogólnopolskim progra-

mie edukacyjnym „Katyń…
ocalić od zapomnienia”.
W ramach w/w programu
na terenie szkoły posadzony
zostanie „Dąb Pamięci” dla
uhonorowania pamięci kapitana Zygmunta Szachowicza s. Pawła, ur. 08.07.1908
r. w Radomiu, zamordowanego strzałem w tył głowy
przez NKWD w Katyniu.
Realizacja tego projektu ma
na celu integrację środowisk
edukacyjnych i samorządowych, społeczności lokalnych, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia
i indywidualnej interpretacji
zjawisk mających miejsce
w dziejach naszego narodu
i Europy.

edycjach konkursu.
25. 02. 2010 r. uczennice
gimnazjum pod kierunkiem
nauczycielki Pani Anny Falińskiej wzięły udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
Angielskiej w Grójcu, który
poświęcony był dorobkowi artystycznemu dwóm legendom,
królowi muzyki „Pop” – E.
Presleyowi i M. Jacksonowi.
Klaudia Kobylarczyk i Patrycja Walczak zaprezentowały się w piosenkach „Say, Say,
Say” – M. Jacksona i „Can’t
help falling in love” – E. Presleya. Nasza uczennica Klaudia Kobylarczyk wyśpiewała
wyróżnienie. Głównym juroem, gwiazdą i gościem Festiwalu był Nick Sincler z którym
Klaudia zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie-można pozaz-

drościć. (fot.poniżej)
„Czy ten pan i pani są w sobie zakochani”? Słowa piosenki Ani Wyszkoni odzwierciedlały atmosferę obchodów
Święta Walentego, które jak co

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie
ak każdego roku miesiąc
styczeń to dla uczniów
J
i nauczycieli PSP im. Ja-

wnucząt, przyjęli życzenia
i własnoręcznie wykonane
przez dzieci laurki. Radosne
uśmiechy na buziach seniorów i juniorów najlepiej
świadczą o tym, jak potrzebne są takie spotkania.
W czasie ferii zimowych
w szkole zorganizowane
zostały dyżury nauczycieli. Chętni uczniowie mogli
bezpiecznie i ciekawie spędzić czas wolny od zajęć lekcyjnych.
W dniach 1 – 3 marca
w szkole odbyły się rekolekcje, które w tym roku prowadził dyrektor „Caritas”
w Radomiu – ks. Grzegorz
Wójcik. Dzieci, jak każdego
roku, z dużym zainteresowaniem wysłuchały nauk rekolekcyjnych.
Uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli również
o kobietach. 8 marca wszystkie panie – duże, małe i te
najmniejsze – zaproszone
zostały na przygotowaną
z okazji Dnia Kobiet akademię. Humorystyczne scenki,
których bohaterkami były
oczywiście kobiety, przypadły do gustu nawet najsurowszym krytykom, a wykonawcy nagrodzeni rzę-

ZSP we Wsoli

W grudniu 2009r. Młodzieżowa Akademia Kultury
organizowana przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Radomiu obchodziła jubileusz – 20
– lecie powstania. I podobnie
jak w poprzednich latach, tak
i w tym roku ogłoszono konkurs dla szkół podstawowych
i gimnazjalnych na najlepiej
napisana recenzję wybranej
książki młodzieżowej. W tym
roku nasza młodzież gimnazjalna była faworytem MAK-u.
Na sześć punktowanych miejsc
zajęliśmy pięć. Zdobyliśmy
I miejsce – Aleksandra Karaś.
II miejsce – Michał Guziński
i wszystkie wyróżnienia (Magdalena Okruta, Marta Nowak
i Dominik Nowak). Laureatom gratulujemy i zachęcamy
do brania udziału w kolejnych

na Pawła II w Ludwikowie
okres podsumowania pracy,
analizy osiągniętych w I semestrze wyników nauczania.
Styczeń to również czas zabaw karnawałowych. Oczekiwana z niecierpliwością
przez wszystkie dzieci „choinka” odbyła się dnia 23.01.
2010r. (sobota). Uczniowie
bawili się na dwie zmiany
– w godzinach 11 – 14 klasy
0 –III, w godzinach 15 – 19
klasy IV – VI. Kulminacyjnym punktem uroczystości
dla naszych milusińskich
była oczywiście wizyta Świętego Mikołaja, który wręczył
dzieciom pełne łakoci paczki. Zabawę urozmaiciły liczne konkursy z nagrodami.
Dnia 21 stycznia bardzo uroczyście obchodzono w szkole Dzień Babci
i Dziadka. Uczniowie nauczania
zintegrowanego
zaprosili na zorganizowane w klasach uroczystości
ukochane babcie i dziadziusiów. Licznie przybyli goście
wzięli udział w specjalnie
zorganizowanych zajęciach,
obejrzeli występy swoich
Przed feriami w Zespole
Szkół Publicznych we Wsoli zgodnie z tradycją z okazji Świąt Bożego Narodzenia
odbył się szkolny „Konkurs
kolęd i pastorałek” w którym
główną nagrodę zdobył Kacper
Klocek z klasy I szkoły podstawowej. Dzieci świetnie zaprezentowały swoje umiejętności
wokalne, którym akompaniował nauczyciel Jerzy Faliński.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
słodkości a laureaci upominki.
Zorganizowany został też kiermasz pocztówek i ozdób bożonarodzeniowych zrobionych
samodzielnie przez uczniów.
Kwotach ze sprzedaży została
przeznaczona na Misyjną Fundację Matki Teresy.
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roku odbyło się w naszej szkole. Wszyscy mieli możliwość
obejrzenia spektaklu o miłości
wykonanego przez uczniów.
Ponieważ Święto Walentego
jest imprezą, która przyszła
do Polski z Anglii, wykonano
utwory o miłości w wersji polskiej i angielskiej. Nie zabrakło
żartów i dowcipów o tematyce
miłosnej – niezbędnej w życiu każdego z nas. Uczniowie
przygotowali piękne karty
i serca walentynkowe, które
oﬁarowali swoim sympatiom
i przyjaciołom.
Jak co roku, tak i w tym
młodzież gimnazjum przygotowała z okazji „Dnia Kobiet”
spektakl artystyczny. Nie brakowało poezji, utworów muzycznych opiewających kobiety, aspekt ich miłości w życiu
każdego z nas, jako matek,
żon lub opiekunek. Młodzież
świetnie się bawiła, śmiejąc się
z dowcipów o kobietach, nagradzając brawami przedstawione scenki i piosenki.
Obie te uroczystości zostały
przygotowane przez nauczycieli: Annę i Jerzego Falińskich
i Teresę Rybska.
„BIAŁA SZKOŁA” 2010
Od dziewięciu lat uczniowie
Zespołu Szkół Publicznych we
Wsoli wyjeżdżają na „Białą
szkołę”. Ośrodek w Murzasichlu jest wspaniałą bazą noclegową i żywieniową. W miejscowości tej działa 10 wyciągów
narciarskich o różnej skali
trudności i długości. Podczas
pobytu najwięcej czasu spędzamy na stokach ucząc się
i doskonaląc jazdę na nartach
i snowboardzie pod okiem instruktora. Po zdobyciu odpowiednich umiejętności, z całą
grupą wyjechaliśmy do Białki
Tatrzańskiej, sprawdzając swo-

Biała szkoła
je zdolności na Kotelnicy. Dużą atrakcją dla dzieci był kulig
z pochodniami i ogniskiem.
Wieczorami mogliśmy pograć
w bilard, cymbergaja i tenisa
stołowego w co można było zagrać z przebywającą w ośrodku młodzieżą z Moskwy. Zwiedziliśmy również Zakopane,
połączone z jazdą na łyżwach
na COS. Po wszystkich trudach odwiedziliśmy Bukowinę
Tatrzańską, udając się na nowoczesny kompleks basenów
termalnych, przyjemnie się na
nich relaksując.
W dniach 29-30 grudnia
2009 r. 40 uczniów z Zespołu
Szkół Publicznych we Wsoli
wzięło udział w XIX Międzynarodowym Turnieju Tenisa
Stołowego w Warszawie.
Jest to wspaniała impreza w,
której uczestniczyło 500 zawodników. Młodzież w trakcie turnieju mogła poznać
rówieśników z zagranicy oraz
sprawdzić swoje umiejętności
sportowe i językowe.
Najlepiej wypadli: Kl. IV
dziewczęta – II m. Magda Janiszewska, III m. Aleksandra
Bocheńska, KL. I gimnazjum
dziewczęta – III m. Monika

Klocek, KL. II gimnazjum
dziewczęta – II m. Magda Staniak, KL. III gimnazjum chłopcy – III m. Damian Dupla
5 lutego 2010 r. drużyna
uczniów szkoły podstawowej zajęła II miejsce w XIX
Międzynarodowym Turnieju
Piłki Nożnej w roczniku 1997
i mł. w którym wzięło udział
13 drużyn na obiektach AWF
w Warszawie. W drodze do
ﬁnału nasz zespół odniósł 4
zwycięstwa i jeden remis. Zajął w swojej grupie pierwsze
miejsce. Młodzi chłopcy ze
Wsoli mieli okazję spotkać się
ze swoimi rówieśnikami z Białorusi, których pokonali 3:1.
Awansowali do ﬁnału mimo
przegranej 3:0 z profesjonalnym klubem piłkarskim „Mewa” Mińsk Mazowiecki. Drużyna grała w składzie: Konrad
Grosiak, Krystian Malczewski,
Patryk Plewiński, Dominik
Grabowski, Albert Wójcik,
Alan Wójcik, Paweł Szczepaniak, Michał Rylski.
Opiekun drużyny dziękuje
rodzicom: Mariuszowi Szczepaniakowi i Wojciechowi
Wójcikowi za dowóz dzieci na
turniej.

W dniu 08.12.2009 r. w naszej szkole odbył się V Międzygminny Halowy Turniej
Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Dziewcząt i Chłopców.
W rywalizacji wzięły udział
drużyny chłopców i dziewcząt
z 4 gmin (Stara Błotnica, Iłża,
Jastrzębia i Jedlińsk).Uczestniczące szkoły to: Stara Błotnica,
Maziarze Stare, Ludwików,
Bartodzieje i Wsola. W ﬁnale
chłopców Wsola II wygrał 6:4
ze Starą Błotnicą.
Wyniki końcowe turnieju
chłopców: 1. Wsola II, 2.Stara
Błotnica, 3. Wsola I, 4.Ludwików 5. Bartodzieje, 6. Maziarze Stare.
Wyniki końcowe turnieju
dziewcząt: 1.Wsola, 2.Stara
Błotnica, 3. Bartodzieje, 4. Maziarze Stare .Wybrano spośród
chłopców:
najwszechstronniejszego zawodnika – Damiana Duraka z Ludwikowa
Najlepszego strzelca – Macieja
Gędaja ze Wsoli i najlepszego
bramkarza – Michała Rylskiego ze Wsoli
Wybrano spośród dziewcząt:
najwszechstronniejszą
zawodniczkę – Klaudię Kuraś
ze Wsoli. Najlepszego strzelca
- Klaudię Bień ze Starej Błotnicy i najlepszego bramkarza –
Karolinę Wieczorek ze Wsoli.
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie bułki i herbatę.
Drużyny dziewcząt i chłopców
nagrodzono dyplomami. Za
zajęcie miejsca od I-IV :puchary, pozostałe szkoły za udział
otrzymały statuetki, podobnie jak najlepsze zawodniczki
i zawodnicy.
Redakcja ZSP we Wsoli
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odsumowując
pracę
w pierwszym semestrze
nie można nie wspomnieć
o dokonaniach i sukcesach naszych uczniów a tym samym
nauczycieli. Do etapu rejonowego konkursu matematycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
zakwaliﬁkował się uczeń klasy
IIId Rafał Włodarczyk- ucznia
do konkursu przygotowywała pani Barbara Walczak.
W gminnych
Spotkaniach
z Kolendami i pastorałkami
I miejsce otrzymała Michalina
Trześniewska klasa I , w tym
samym konkursie III miejsce
zdobył uczeń klasy Ie Rafał
Florek. Uczniów do konkursu
przygotowywała pani Agata
Kowalczyk. W XIV Gminnym
Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej w kategorii
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szkoły
gimnazjalne I miejsce wywalczyła
Klaudia Wikło kl. IIIc pod
kierunkiem nauczyciela języka polskiego pani Moniki
Skwirowskiej. Trzech uczniów
zakwaliﬁkowało się do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego dla
gimnazjalistów POLLOGIA,
są to: Piotr Religa klasa IIId,
Rafał Włodarczyk klasa III d
(opiekun pan Mariusz Kilar)
i Mateusz Górski klasa IIIc
(opiekun pan Roman Wójcik).
Czekamy na drugi etap i oczywiście liczymy na sukces naszych uczniów.
W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do akcji
„DZIEŃ BEZPIECZNEGO
INTERNETU”. DBI tak brzmi
w skrócie obchodzony jest od
2004 roku i powstał z inicjaty-

Uczniowie odbierają nagrody
Dzień Bezpiecznego Internetu
wy Komisji Europejskiej w ramach programu „SAFER INTERNET”. Program ten ma na
celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań
na rzecz bezpiecznego dostępu

za prezentacje multimedialną
dzieci i młodzieży do zasobów
internetowych, zaznajomienie
rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką
bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie te-

matu bezpieczeństwa on-line.
W związku z tą akcją w naszej
szkole i poza nią uczniowie
i nauczyciele przygotowali szereg działań. Pierwszym z nich
było przekazanie rodzicom na
spotkaniu z wychowawcą klasy ulotek, a w nich min. „10
Porad dla Rodziców”, które są
także zamieszczone na szkolnej stronie internetowej www.
pg-jedlinsk.prv.pl, a także
w najnowszej gazetce szkolnej
,,Gimnazjalista”. W szkole został ogłoszony konkurs na prezentacje multimedialną „Dla
Młodszego Sieciaka” rady dla
siostry i brata. Konkurs cieszył
się dużym zainteresowaniem,
czego dowodem są zgromadzone prezentacje i przekazanie najciekawszych do
szkolnej biblioteki i Gminnej
Biblioteki w Jedlińsku. Wszyscy wychowawcy w ramach
godziny do dyspozycji wychowawcy przeprowadzili zajęcia
nt. Bezpiecznego korzystania
z Internetu z wykorzystaniem
materiałów ze strony internetowej http://www.saferinternet.pl. Młodzież gimnazjalna
zaprezentowała najmłodszym
w Gminnym Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
w okresie ferii przedstawienie
o bezpiecznym korzystaniu z
Internetu. W dniu 25.02.2009r.
został zorganizowany apelu
podsumowujący Dzień Bezpiecznego Internetu.
WIELKA
ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
grała już po raz 9 w Jedlińsku,
a stało się to za sprawą młodzieży i nauczycieli Publicznego Gimnazjum im. Bpa P.
Gołębiowskiego. Jak co roku
uczniowie i nauczyciele tworzą silną grupę i biorą udział
w zbiórce pieniędzy na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Cieszymy się, że udało nam się pobić zeszłoroczny
rekord zebranych pieniędzy,
w tym roku udało nam się
zasilić konto fundacji kwotą

Akademia z okazji 200-setnej rocznicy urodzin F. Chopina.
5225,61zł! W kweście na rzecz
DZIEŃ PATRONA
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
29 stycznia 2010 roku obPomocy uczestniczyli nauczy- chodziliśmy już po raz jeciele: pani Sabina Zięba wy- denasty Dzień Patrona. Dla
chowawca klasy 3a, pani Marta wszystkich uczniów i nauczyPowęską Okoń wychowawca cieli jest to szczególny dzień
klasy 3c, pani Anna Malinow- w kalendarzu roku szkolnego.
ska wychowawca klasy 3d, pa- Przygotowania do obchodów
ni Aldona Kaim wychowawca Dnia Patrona rozpoczęły się
klasy 3e. Akcję przygotowała dużo wcześniej. Ogłoszony
i koordynowała pani pedagog został konkurs na napisanie
Jolanta Politowska.
pracy ,,Rozważać sercem spełniać czynem w oczach gimMARATON
nazjalisty”. Konkurs cieszył
PISANIA LISTÓW.
się dużym zainteresowaniem,
Amnesty International po ale zwycięzca mógł być tylko
raz ósmy organizuje 24-go- jeden. Pierwsze miejsce otrzydzinny Międzynarodowy Ma- mała Diana Jaworska z klasy
raton Pisania Listów. Po raz Ia. Jej pracę w całości można
drugi wzięliśmy udział w tej przeczytać w szkolnej gazetakcji. Koordynatorem akcji ce ,,Gimnazjalista”. Kulminabyła pani pedagog Jolanta cyjnym punktem obchodów
Politowska. Uczniowie i na- Dnia Patrona była akademia
uczyciele pisali listy w obronie przygotowana pod okiem nakonkretnych osób, które padły uczycieli: Anny Malinowskiej,
oﬁarą naruszeń praw człowie- Justyny Salak i Aldony Kaim.
ka na całym świecie. W tym Występ artystyczny składał
roku pisaliśmy listy przede się z II części. Pierwszą część
wszystkim na rzecz osób: rozpoczęto od wprowadzeobrońców praw człowieka, nia sztandaru i odśpiewania
prześladowanych za poglądy hymnu. Następnie zostały zapolityczne czy doświadczają- prezentowane krótkie ﬁlmy z
cych różnych form przemocy. otwarcia naszego gimnazjum,
Akcja wśród uczniów cieszyła większość obecnych na sasię dużym zainteresowaniem li zobaczyła po raz pierwszy
i udało nam się napisać ponad jak tworzyła się historia na300 listów. Wszystkim dzięku- szego gimnazjum. W drugiej
jemy bo wiemy, że każdy list części uczniowie wspominali
się liczy i może wpłynąć na lo- postać Biskupa Piotra Gołęsy wielu ludzi.
biowskiego oraz poprzez licz-

ne występy (śpiew, taniec, gra
na instrumentach, występ koła teatralnego w ,,Monologu
znerwicowanego ucznia”, prezentowanie swoich osiągnięć
zarówno w sporcie jak i nauce,
wolontariacie) pokazywali jak
wdrażają w codzienne życie
słowa patrona szkoły ,,Rozważać sercem spełniać czynem”. W akademii brali udział
licznie przybyli goście w osobach: wice wójt gminy Jedlińsk
pan Włodzimierz Dłużewski, ksiądz prałat dr Henryk
Ćwiek, dyrektor Gminnego
Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej w Jedlińsku pani
Agnieszka Gryzek, dyrektor
Publicznej Biblioteki w Jedlińsku pani Bożena Starzyńska
oraz rodzice.
W związku z dwusetną
rocznicą urodzin Fryderyka
Chopina, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę
w sprawie ustanowienia roku 2010 – Rokiem Fryderyka
Chopina. W naszym gimnazjum podobnie jak i w całej
Polsce odbywały się liczne
uroczystości związane z tą datą. Piękną akademią uczniowie
pod kierunkiem nauczycieli
pani Agaty Kowalczyk i pani
Marty Zielińskiej wprowadzili nas w klimat muzyki, którą
tworzył kompozytor światowej sławy Fryderyk Chopin.
To niecodzienna ,,uczta dla
duszy” zrobiła wrażenie na
uczniach, którzy na co dzień
słuchają zupełnie innej muzyki. Kontynuując tradycje
związane z wyjazdami kulturalnymi z naszą młodzieżą
proponujemy wyjazdy do Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz do Studia Koncertowego Polskiego Radia im. W.
Lutosławskiego. O terminach
i zapisach powiadomimy na
naszej stronie Internetowej
i tablicy ogłoszeń.
Justyna Salak

Ogólnopolska akcja posadzenia 21473 dębów na 70- lecie Zbrodni Katyńskiej
Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jedlińsku
oraz Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży
serdecznie zapraszają
Mieszkańców Gminy Jedlińsk na uroczystości gminne związane z upamiętnieniem
70- lecia Zbrodni Katyńskiej, które odbędą się w dniu 14 kwietnia 2010r o godzinie 12:00
w kościele paraﬁalnym w Jedlińsku.
W uroczystości wezmą udział poczty sztandarowe
i przedstawiciele wszystkich placówek oświatowych z terenu naszej gminy.
Przebieg obchodów:
- uroczysta Msza św. - godz.12:00
- spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Radomiu
- okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w Jedlińsku
- apel poległych przy pamiątkowym kamieniu na placu kościelnym
- uroczyste przekazanie sadzonek dębów i pamiątkowych tablic dla każdej ze szkół
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SPORT

Zawodniczka ULKS Jedlińsk w ﬁnałach XVI OOM
w biegach przełajowych, udane występy młodzieży szkolnej w eliminacjach do XII MIMS w unihokeju i tenisie stołowym, trwa zwycięska passa lekkoatletów w halowych mistrzostwach ROZLA, kolejne medale strzelców, piłkarze ruszają do boju…
Zimowe bieganie
Na zaśnieżonych trasach, wytyczonych w parku ekologiczno
- krajobrazowym w Pasłęku,
odbyły się Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików i Juniorów Młodszych w biegach
przełajowych. W trudnych warunkach zupełnie dobrze spisały się zawodniczki ULKS Je-

Sylwia Świątkowska na trasie...

dlińsk. Sporym zaskoczeniem
był występ Sylwii Świątkowskiej W biegu na dystansie 2000
m juniorek młodszych wywalczyła ona dziewiąte miejsce.
Dzięki temu, nasza młoda biegaczka zakwaliﬁkowała się do
ﬁnałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Chorzowie.
Po dwóch latach przerwy znów
mamy reprezentantkę w centralnej imprezie w biegach przełajowych. Pozostali juniorzy
pobiegli na miarę możliwości.
Magdalena Trzaskowska była
szesnasta na 2000m, Daniel
Krawczyk dwudziesty trzeci
na 3000m. Z grona młodziczek
najlepiej poradziła sobie Aleksandra Rędzia – piętnasta na
dystansie 1500m. Na dwudziestym, punktowanym miejscu
przybiegła Patrycja Plewińska.
W biegu na 2500 m szesnasta
na mecie zameldowała się Iwona Bieniek a dwudziesta Iga
Makulska. W klasyﬁkacji drużynowej młodziczek ULKS Jedlińsk szósty w stawce trzydziestu dwóch startujących klubów.
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Odrobili lekcje !?
Historyczny sukces odnieśli reprezentanci Publicznego
Gimnazjum w Jedlińsku w eliminacjach międzypowiatowych
XII MIMS w unihokeju. Po
raz pierwszy, zarówno drużyny dziewcząt jak i chłopców
zdobyły złote medale. Po ubiegłorocznej wpadce (zespoły
z Jedlińska, stawiane w gronie
faworytów, zajęły III miejsca)
podopieczni Radosława Oﬁary
pałali chęcią rewanżu. Już w eliminacjach powiatowych zaprezentowali się niezwykle korzystnie, pokonując wysoko zespoły
z Suskowoli. Kilkanaście dni
później, w Radomiu zaprezentowali prawdziwy popis skuteczności. Dziewczęta odniosły
cztery zwycięstwa, nie tracąc
nawet jednej bramki w turnieju. W ﬁnale 2:0 z… Suskowolą.
Równie przekonywująco wygrywali chłopcy, którzy dopiero w decydującym spotkaniu
natraﬁli na opór PG 2 Radom,
by ostatecznie zwyciężyć 2:1.
Oczywiście oba zespoły awansowały do ﬁnałów wojewódzkich igrzysk. Nie powiodło się

Pojedynki unihokeistek Jedlińska ze Stromcem zawsze są bardzo zacięte...

w tym roku unihokeistom ze
Starych Zawad. Chłopcy nie
zdołali przebić się przez eliminacje powiatowe przegrywając 3:4 z Przytykiem i aż 1:10
z Czarną. Dziewczęta z tej szkoły, po zajęciu za PSP Czarna
drugiego miejsca w powiecie,
w eliminacjach międzypowiatowych wywalczyły piątą lokatę.
Niespodzianki z Jedlanki
Marzec to czas eliminacji
MIMS w tenisie stołowym.
W powiatowych zmaganiach
szkół podstawowych wśród
dziewcząt niepokonane były
zawodniczki ze Wsoli. Prowa-

dzone przez Marzenę Okruta-Dupla Klaudia Kuraś, Oliwia
Bińkowska i Klaudia Wieczorek
nie przegrały nawet jednej gry.
W rywalizacji chłopców doszło
do niezwykle ciekawej sytuacji,
bowiem po wygraniu swoich
grup eliminacyjnych do ﬁnału
dostały się drużyny wyłącznie
z naszej gminy – reprezentanci szkół z Jedlanki, Jedlińska
i Wsoli. W ﬁnale stoczyli oni
niezwykle zacięte boje. Najpierw Wsola wygrała z Jedlanką
3:1, później Jedlanka wygrywa
z Jedlińskiem 3:2, a w ostatnim
meczu Jedlińsk nie traci punktu ze Wsolą tryumfując 3:0.

Oni wywalczyli awans do ﬁnałów XII MIMS: Anna Rędzia, Iwona i Sylwia Bieniek, Ola
Matysiak, Magda Trzaskowska, Marta Katus, Edyta Trojanowska, Magda Kowalczyk, Anita
Bednarek, Anna Gniadek, Malwina Hełmińska, Patryk Kwiecień, Krzysztof Gut, Kamil Górka,
Kamil Kowalik, Michał Rus, Mateusz Piątkowski, Wojciech Wikło, Mateusz Cichocki, Remigiusz
Rdzanek, Paweł Kucharczyk, Adam Piórkowski, Brajan Życki i opiekun Radosław Oﬁara.

Reprezentanci PSP w Jedlance: Grzegorz Skowroński
i Dominik Maj wraz z nauczycielką w-fu Anną Bińkowską
O końcowym bilansie decydował stosunek małych punktów,
który był najkorzystniejszy
dla Jedlińska. Drugie miejsce
przypadło Jedlance. Trzecie,
nie premiowane awansem do
zawodów międzypowiatowych,
dla Wsoli. Wśród gimnazjów
Wsola z Jedlińskiem podzieliły
się miejscami dającymi awans,
wprowadzając po dwa zespoły
do zawodów wyższego szczebla. Odnotujmy, że najlepszych
tenisistów stołowych w powiecie ma gimnazjum ze Wsoli,
tytuł najlepszych tenisistek
przypadł uczennicom z Jedlińska. Kilka dni później, w eliminacjach międzypowiatowych,
super-niespodziankę sprawili uczniowie z PSP Jadlanka.
Niedoceniany zespół w składzie: Grzegorz Skowroński,
Dominik Maj i Adrian Jurczak
zagrał znakomicie i dopiero
w ﬁnale uległ ekipie z Rzucowa. Srebrny medal i awans do
ﬁnałów wojewódzkich MIMS
jest pierwszym tak wysokim
sportowym
osiągnięciem
uczniów PSP w Jedlance. Wielkie gratulacje dla nauczycielki
Anny Bińkowskiej i życzenia
kolejnych dobrych występów.
Dodajmy, że w półﬁnale odpadli reprezentanci PSP Jedlińsk,
którzy doznali jedynej porażki
także z Rzucowem. Na pociechę brązowy medal po wygranym meczu z Wolą Solecką.
W zespole Jedlińska grali Łukasz Krawczyk i jego brat Paweł
- najmłodszy uczestnik zawodów. Skład zespołu uzupełniał
Dominik Zieliński. Spodziewaliśmy się większych sukcesów ze strony dziewcząt z PSP
we Wsoli. Niestety, rozstawione z numerem drugim nasze

zawodniczki, nie sprostały zadaniu, kończąc zawody na piątym
miejscu. W rywalizacji regionalnej nasze ekipy z gimnazjów
zdołały wywalczyć jeden brązowy medal. Jego autorami byli
Damian Dupla, Maciej Wieczorek i Artur Durak. Drużyny
dziewcząt zakończyły zmagania
na piątym i szóstym miejscu.
Na fali w hali
Sezon lekkoatletyczny rozpoczął się Halowymi Mistrzostwami Młodzików organizowanymi przez Radomski
Związek Lekkiej Atletyki. Do
ﬁnałów zakwaliﬁkowało się

o wygranej z najgroźniejszym
konkurentem – PG 8 z Radomia. Indywidualnie czterokrotnie dziewczęta stawały na
podium. Jedyne zwycięstwo
odniosła Natalia Kowalczyk,
wygrywając skok wzwyż. Kolejne punkty dorzuciła Natalia
zajmując piąte miejsce w biegu płotkarskim, wyprzedzając
swoja koleżankę Patrycję Kucharczyk. Dwa srebrne medale
padły łupem Oli Rędzi na 400
m i Anity Szymczak w pchnięciu piłką lekarską. Anita złoto
straciła w ostatniej kolejce, kiedy jej najgroźniejsza rywalka
uzyskała rezultat o 1 cm lepszy. Ostatni medal to zasługa
Iwony Bieniek, która dopiero
po dogrywce z dwoma rywalkami w skoku wzwyż mogła
cieszyć się z brązowego krążka.
Tuż za podium uplasował się
Mateusz Wlazłowski, wyprzedzając o jedno miejsce Macieja
Nogalskiego w pchnięciu piłką
lekarską. Miła niespodziankę
sprawiła Iga Bińkowska awansując w biegu na 30 m do ścisłego ﬁnału, W nim musiala
uznać wyższość rywalek, ale
czwarta lokata to spory sukces. Piąte miejsca zajmowali
Remigiusz Rdzanek i Iwona
Bieniek na 400 m Ważne punkty dorzucili w biegach płotkarskich Dawid Walczak, Patrycja
Kucharczyk i Janusz Kosman

Natalia Kowalczyk w trakcie treningu

15 dziewcząt i 9 chłopców
reprezentujących
Publiczne
Gimnazjum w Jedlińsku. Po raz
czwarty z rzędu nasi uczniowie
okazali się najlepsi w klasyﬁkacji drużynowej. Tym razem,
zwycięstwo zostało odniesione
po zaciętej walce do ostatniej
konkurencji, czyli biegów na
dystansie 400 m. Ostatecznie 2 punkty zdecydowały

Wieści ze strzelnic…
Udanie zainaugurowali sezon strzelcy ULKS Jedlińsk.
W Mistrzostwach Mazowsza
Juniorów złoty medal w konkurencji karabinu pneumatycznego zdobył Mateusz Kapusta. Wśród juniorek druga
była Żaneta Markowska, tracąc
do tryumfatorki jeden punkt.
W kolejnych zawodach - Me-

moriale Olimpijskim im płk.
Brożka w Krakowie, w rywalizacji z seniorami, drugie
miejsca wystrzelali Markowska i Kapusta a na najniższym
stopniu podium stanęła Dominika Milik. W klasyﬁkacji
drużynowej ULKS trzeci wśród
dwudziestu czterech zespołów.
… i boisk piłkarskich
W LKS Jedlińsk początek roku rozpoczął się od wyborów
nowego zarządu klubu. Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zdecydowano, że
nowym prezesem będzie Jerzy
Jurczak. Stanowiska wiceprezesów powierzono Sławomirowi
Molendzie i Włodzimierzowi Życkiemu. Skład zarządu
uzupełnili Jan Marszałkiewicz
i Tomasz Struzik. Tymczasem piłkarze mieli możliwość
trenowania głównie na sali
gimnastycznej. Długa zima
spowodowała, że w większości
klubów plany treningowe nie
zostały w pełni zrealizowane.
Mimo to, LKS rozegrał kilka
spotkań towarzyskich, niektóre na boiskach ze sztuczną
nawierzchnią. Jedlińsk wygrał
z Cechem Radom 5:2, Petrusem Radom 6:1 i zremisował
1:1 z Iskrą Janów. W historycznym spotkaniu z Orłem Jedlanka futboliści LKS udowodnili
że występują w wyższej klasie,
zwyciężając 8:2. Na złą aurę
nie narzekał prezes Strażaka
Wielogóra Janusz Mazurek. Rozegraliśmy wszystkie zaplanowane spotkania kontrolne.
Wygraliśmy z Iskrą Janów 5:2,
zremisowaliśmy z LKS Magnuszew 2:2, ulegliśmy drużynom z klasy okręgowej - Legionowi Głowaczów 1:6 i Zawiszy
Sienno 2:3 – wyliczył - Małe
roszady w składzie zespołu raczej nas wzmocniły i wierzę,
że powalczymy o „okręgówkę”.
Myślę, że potwierdzimy to już
w pierwszej konfrontacji z Betą
Radom - zakończył. Tymczasem kibice muszą się uzbroić
w cierpliwość, bowiem pierwsza inauguracyjna kolejka została przesunięta przez ROZPN
o tydzień. Ze względu na podmokłe boisko w Jedlińsku. futboliści LKS pierwsze spotkanie
rozegrają gościnnie w Jedlance.
Krystian Kilar
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 Dzień Kobiet 

Rada programowa:
Wojciech Walczak - przewodniczący
Henryk Krzak - z-ca przewodniczącego
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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