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Drodzy Państwo
Przepełniony zbiornik retencyjny w Domaniowie doprowadził
w majowej powodzi
do zalania całej doliny
rzeki Radomki a długotrwałe, ulewne deszcze
do dalszych podtopień na terenie całej gminy.
Według wstępnych szacunków w gminie zostało zalane lub podtopione ok. 1400 ha. Aktualnie
prowadzone są prace szacujące wielkość szkód.
Nasze gospodarstwa poniosły straty głównie
w uprawach rolnych. Na szczęście nie mieliśmy
przypadków zalania budynków jak to miało
miejsce w innych rejonach kraju. Sytuacja ta
doprowadziła jednak do znacznego spowolnienia realizacji kilku prowadzonych przez gminę
inwestycji.
Mam Państwu również do przekazania dwie
dobre informacje a mianowicie:
- w kwietniu tego roku zakończył się etap wyłaniania projektów w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji’’. Wnioski o doﬁnansowanie unijne
można było składać do 25 czerwca ubiegłego roku. Do rozdysponowania było 60 mln euro. Do
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych wpłynęło 350 wniosków. Ostatecznie
na liście znalazły się 242 projekty pozytywnie
rozpatrzone, z czego alokację wyczerpują 43
projekty na kwotę 213 949 680 zł. Nasz projekt „Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bierwcach” znajduje się na 6 miejscu z kwotą
doﬁnansowania 4.2 mln zł i terminem realizacji
2010-2011 rok;
- w maju ogłoszono listy rankingowe od doﬁnansowaniu projektów ze środków unijnych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM działanie „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej”. Nasza Gmina
jako jedna z trzech na Mazowszu otrzyma doﬁnansowanie na dwa zadania tj. na budowę sieci
kanalizacyjnej w Woli Gutowskiej i Piasecznie
w latach 2011-2013(3,5 mln zł) i zakup samochodu do przewozu odpadów (150 tys. zł) z terminem realizacji w bieżącym roku.
Za kilka dni początek wakacji w związku
z tym wszystkim wypoczywającym życzę udanego urlopu a pracującym spokojnej pracy.
Wojciech Walczak
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Wspomnienie o Wojciechu Siemionie

Z

marł wybitny artysta, niezapomniany aktor
teatralny i ﬁlmowy, animator kultury oraz
niepowtarzalny recytator monodramów. Wojciech
Siemion był również miłośnikiem kultury ludowej.
Sztuce poświęcił się bez reszty. W Petrykozach założył
prywatną galerię sztuki. Był również założycielem
teatru Stara Prochownia. Oprócz swojej działalności
artystycznej poświęcał się także pracy społecznej.
Był radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego
i członkiem Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wojciech Siemion był Przyjacielem gminy Jedlińsk.
Odwiedzał nas nie tylko przy okazji widowiska
plenerowego „Ścięcie Śmierci”, które było mu szczególnie
bliskie.
O tym, że był człowiekiem ciepłym i serdecznym,
lubiącym kontakt z innymi ludźmi mogli się przekonać
Mieszkańcy gminy, którzy odwiedzili go w listopadzie
2009 roku w jego domu w Petrykozach. Z pasją opowiadał
nam wówczas o swoim aktorstwie i o zamiłowaniu do
sztuki ludowej. Przedstawił swoją prywatną galerię
z dziełami polskiego malarstwa współczesnego
i twórczości ludowej.
Wojciech Siemion zmarł w wieku 82 lat, w wyniku
obrażeń odniesionych podczas wypadku.
Pogrzeb tego wielkiego artysty odbył się 7 maja br. na
warszawskich Powązkach.
W pogrzebie uczestniczyła delegacja z Urzędu Gminy
w Jedlińsku oraz Gminnego Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej.
Wójt Gminy Jedlińsk
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
w Jedlińsku
zapraszają na wystawę
Twórców Ludowych Ziemi Jedlińskiej
Haliny Pękali, Jadwigi Zegarek,
Andrzeja Sławińskiego
Wystawa czynna będzie
od 18 czerwca do 7 lipca 2010
w godzinach od 12:00 do 19:00
w Jedlińsku ul. Krótka 1 - GCKiKF
Zapraszamy

Inwestycje w Gminie
W trakcie realizacji
Przetargi 2010 - II kwartał
Ogłoszone

Status

Zakup samochodu – śmieciarki do prowadzenia zbiórki i wywozu odpadów

Nie rozstrzygnięty

Przebudowa drogi gminnej Obózek - Bierwce

Nie rozstrzygnięty

Przebudowa drogi gminnej Piastów - PGR

Nie rozstrzygnięty

Przebudowa drogi gminnej Gutów - Bród

Nie rozstrzygnięty

Przebudowa drogi gminnej ul. Rataja w Wielogórze

Nie rozstrzygnięty

Przebudowa drogi gminnej Lisów - Dębniak

Nie rozstrzygnięty

Przebudowa drogi gminnej Piaseczno - Jedlińsk

Nie rozstrzygnięty

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wielogóra

Nie rozstrzygnięty

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli

Nie rozstrzygnięty

Przebudowa drogi gminnej ul. Prusa w Jedlińsku

Rozstrzygnięty (28.04.2010)

Modernizacja - przebudowa drogi gminnej Jeziorno - Kąty

Rozstrzygnięty (28.04.2010)

Modernizacja - przebudowa drogi gminnej Mokrosęk – E-7

Rozstrzygnięty (28.04.2010)

Budowa piłkochwytów: Jedlińsk, Jedlanka, Wielogóra, Ludwików, Jankowice, Wierzchowiny

Rozstrzygnięty (29.04.2010)

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

Obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej
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kwietnia
2010r.
odbyły się obchody
70-lecia zbrodni katyńskiej,
organizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową
w Jedlińsku przy współpracy z Międzypowiatowym
Ośrodkiem Doskonalenia
Nauczycieli w Radomiu
z siedzibą w Iłży. Tegoroczna uroczystość nabrała dodatkowego znaczenia
w związku z katastrofą prezydenckiego samolotu pod
Smoleńskiem, dlatego też
msza święta, którą w tym
dniu odprawił ksiądz prałat, Henryk Ćwiek w otoczeniu kapłanów z terenu
naszej gminy, oﬁarowana
została nie tylko za pomordowanych oﬁcerów, ale także za polską elitę polityczną, zdążającą 10 kwietnia
do Katynia. Obchody nabrały więc znaczenia symbolicznego. Składały się na
nie: msza święta, spotkanie z przedstawicielami
Stowarzyszenia
Rodzin
Katyńskich w Radomiu,
okolicznościowy program
artystyczny w wykonaniu
uczniów PSP w Jedlińsku, apel poległych przy

pamiątkowym pomniku na
placu kościelnym oraz uroczyste przekazanie sadzonek dębów i pamiątkowych
tablic dla każdej ze szkół wg
zasady – jeden dąb za jednego oﬁcera zamordowanego
w Katyniu. Na uroczystość
do kościoła paraﬁalnego
przybyli
przedstawiciele
władz gminnych – z Wójtem Gminy, Wojciechem
Walczakiem, Kuratorium
Oświaty Delegatura w Radomiu-z dyrektor Dorotą
Sokołowską, Rodzin Katyńskich, Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej
–Okręg Radom, Związku
byłych Więźniów Politycznych i Żołnierzy Armii
Krajowej – koła gminnego
w Jedlińsku ,dyrekcje szkół
z terenu gminy, nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy
Jedlińska. Niezwykle starannie dobrane teksty poetyckie i pieśni, z których
składał się program artystyczny sprawiły, że widzowie mogli przenieść się do
katyńskiego lasu i odczuć
dramatyzm tamtych dni.
Dodatkowym elementem,
wiążącym przeszłość z te-

raźniejszością, było wystąpienie
przedstawicielki
Rodzin Katyńskich, która
zdała relację z pobytu 10
kwietnia w Katyniu. Wypowiedź ta była nie tylko podzieleniem się przeżyciami,
jakie towarzyszyły zgromadzonym w katyńskim lesie
Polakom, ale również hołdem złożonym tym, którzy
zginęli w kwietniowej hekatombie. Dominantą obchodów 70-lecia zbrodni
był apel poległych i wręczenie szkołom symbolicznej

sadzonki dębu wraz tablicą
upamiętniającą zamordowanego oﬁcera.
Uroczystość pozostanie
na długo w pamięci wszystkich przybyłych: Trzeba bowiem mieć odwagę
w urzeczywistnianiu słusznej sprawy, choćby się o nią
walczyło w osamotnieniu.
Anna Kraska
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Majówka w Bierwieckiej Woli

W

dniu 9 maja w Bierwieckiej Woli odbyła się Majówka2010. Była to
pierwsza impreza plenerowa
na terenie tej miejscowości.
Jednocześnie rozpoczął się
nią cykl imprez plenerowych w gminie Jedlińsk.
Organizatorem spotkania
był Wójt Gminy Jedlińsk
oraz Gminne Centrum Kultury przy dużym zaangażowaniu sołtysa, radnego
i mieszkańców Bierwieckiej
Woli. Celem spotkania była integracja społeczności
lokalnej oraz zapewnienie
możliwości udziału w imprezie rekreacyjnej wszystkim mieszkańcom gminy.
Majówka była spotkaniem,

S

udział rodzice wraz ze swoimi dziećmi. Do rywalizacji
przystąpiło siedem rodzin.
Turniej składał się z kilku
konkurencji. Były to między
innymi: Pokaz mody, pantomima, malowanie lokalnego krajobrazu, wykonanie
perfekcyjnego
makijażu.
Zwycięzcami Turnieju Rodzinnego została: Rodzina
Boryczków(Edyta, Joanna,
Artur), która zajęła I miejsce, rodzina Wójcików (Hubert, Iwona, Ola)znalazła
się na miejscu drugim, a na
trzecim Rodzina Gniadków(Anna, Marcin, Jan). Poza atrakcjami sportowymi
można było także posłuchać
muzyki w wykonaniu kapeli ludowej w składzie: Ma-

rianna Kwiecień, Wacław
Imiołek oraz Jan Sikorski.
Na imprezie zaprezentował
się również młodzieżowy
zespół The Jackets w składzie: Paweł Gniadek, Łukasz Wlazły, Rafał Florek
oraz Adam Konopka.
W trakcie trwania imprezy można było spróbować
różnych potraw, które zostały przygotowane przez
mieszkańców Bierwieckiej
Woli. Impreza trwała do
późnych godzin wieczornych i zakończyła się zabawą taneczną.
Anna Malinowska

VI Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

tało się już piękną tradycją, że co pięć lat organizowana jest Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków
na Jasną Górę. Zwyczaj ten
wywodzi się jeszcze z okresu przedwojennego, kiedy to
w dniu 18 czerwca 1939r. odbył się Zjazd Strażactwa Polskiego na Jasnej Górze. Było
to jedno z największych wydarzeń w historii polskiego pożarnictwa. Do tych chlubnych
kart historii odwołujemy się
współcześnie i od początku lat
90 – tych dzięki inicjatywom
Ochotniczych i Zawodowych
Straży Pożarnych oraz ich
Duszpasterzy organizowana
jest Pielgrzymka środowisk
pożarniczych do Sanktuarium
Jasnogórskiego.
24 kwietnia odbyła się VI
Ogólnopolska Pielgrzymka,
w której wzięło udział ponad
50 tys. Strażaków. Były wśród
nich delegacje z jednostek OSP
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w którym wzięła udział duża liczba osób. Na imprezę
przybyli także Przewodniczący Rady Powiatu Edward
Krok oraz Wójt Gminy Jedlińsk Wojciech Walczak,
a także Radni z terenu gminy. Majówka rozpoczęła się
od integracyjnych zabaw
dla dzieci i młodzieży. Następnie
przeprowadzone
zostały konkurencje sprawnościowe dla młodych
uczestników imprezy. Był
to na przykład slalom z unihokejem, skakanie na skakankach, rzucanie piłką do
celu, rzut ringiem itp. Po zakończeniu części sportowej
przyszedł czas na Turniej
Rodzinny, w którym wzięli

Jankowice, OSP Stare Zawady,
OSP Jedlińsk oraz kapelan
strażaków ks. prof. H. Ćwiek.
Wśród stu pięćdziesięciu
siedmiu orkiestr, w poprzedzającym Mszę Św. koncercie
wzięła również udział orkiestra
dęta działająca przy OSP w Jedlińsku. Wszystkimi orkiestrami dyrygował kapelmistrz dh

Marian Chmielewski, zaś 22
zespoły wokalne przygotował
i prowadził dh Bolesław Kurek.
W imieniu klasztoru zgromadzonych powitał o. Roman Majewski. Mszę Św. celebrował metropolita gdański
arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź. Wśród uczestników

byli przedstawiciele Poselskiego i Senackiego Zespołu
Strażaków,
przedstawiciele
ministerstw,
kierownictwo
Państwowej Straży Pożarnej,
władze Związku OSP RP z prezesem W. Pawlakiem na czele.
Andrzej Rajkowski

G

Akcja lato

minne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej zaprasza dzieci i młodzież do swoich placówek
w Jedlińsku, Jedlance, Lisowie i Ludwikowie na zorganizowane zajęcia w ramach
Akcji Lato. W tym roku
będzie ona przebiegała pod
hasłem: „Recepta na nudę”.
Zajęcia rozpoczną się od
1 lipca i trwać będą do 28
sierpnia.
W czasie wakacyjnych
miesięcy młodzi mieszkańcy będą mogli wziąć udział
w bloku zajęć przygotowanych przez wychowawców.
Stałe zajęcia to: wakacyjne
gry, zabawy, zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne,
zajęcia krajoznawcze, rekreacyjne. W lipcu zostanie

zorganizowany rajd rowerowy, na który zapraszamy
wszystkich miłośników rowerowych wycieczek.
Natomiast entuzjastów
sportu zapraszamy na turnieje o Puchar Wójta: turinej siatkówi plażowej,
„Dzikie Drużyny” - zgłoszenia do 9 lipaca br. Regulamin dostępny u sołtysów,
w placówce Centrum Kultury oraz stronie internetowej.
Szczegółowy
program
imprez dostępny będzie
we wszystkich placówkach
z tygodniowym wyprzedzeniem. Wszystkich młodych
mieszkańców.
Zapraszamy do naszych
placówek, na wesołe, niepowtarzalne wakacje.

Turnieje piłkarskie na Orliku

O

środek Sportu i Rekreacji ul. Warszawska 1 – kompleks boisk
sportowych „Orlik 2012”
był gospodarzem turnieju
Coca-Cola. Jest to ogólnokrajowy turniej piłkarski
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
O organizację turnieju wystąpił Zespół Szkół
Publicznych we Wsoli.
Uczniowie tej szkoły bez
problemu przeszli pierwszy
etap eliminacji, odprawiając z kwitkiem rywali z radomskich szkół. Drugi etap
eliminacyjny nie był już taki

W

Sukces UKS-u z Jankowic

dniu 30 maja 2010
roku młodzi piłkarze Uczniowskiego Klubu Sportowego z Jankowic
wyjechali na ogólnopolski
turniej piłkarski, organizowany przez ﬁrmę Adidas,
który odbył się na Ośrodku
Sportu i Rekreacji „Targówek” w Warszawie. Był to
wyjątkowy turniej, różniący
się od innych. Każdy z zawodników po rywalizacji na
boisku, mógł sprawdzić
swoje umiejętności techniczne i sprawność motoryczną w specjalnej streﬁe.
Młodzi piłkarze Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jankowice” z rocznika
1996 pokazali się z bardzo
dobrej strony. Bez problemu radzili sobie z rywalami
z Tychów, Warszawy czy
Krakowa. W rozgrywkach
grupowych wstecznie zajęli

drugie miejsce nie przegrywając spotkania. Zbyt niski
bilans bramkowy sprawił, że
nie udało się awansować do
ćwierćﬁnału. Zwycięstwo
w ćwierćﬁnale dawało przepustkę do ﬁnału ogólnopolskiego. Ostatecznie młodzi
piłkarze zostali sklasyﬁkowani w najlepszej szesnaste
eliminacji ogólnopolskich.
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jankowice” zakończyli także
rozgrywki w Radomskiej
Lidze Trampkarzy Młodszych 96’. Na szesnaście rozegranych spotkań dziewięć
z nich wygrali, dwa zremisowali i pięć przegrali, strzelili
48 bramek tracąc przy tym
31. Pozwoliło to na zdobycie 29 punktów i ostatecznie czwartą lokatę w tabeli.
Łukasz Kurek

łatwy dla chłopców reprezentujących Zespół Szkół
Publicznych we Wsoli. Po
dwóch porażkach i jednym
remisie nie udało się awansować do pierwszego etapu
ﬁnału wojewódzkiego.
Kompleks boisk gościł
także uczestników turnieju
gminnego szkół gimnazjalnych. W turnieju wzięły
udział wszystkie gimnazja,
gdzie najlepsze okazało
się Publiczne Gimnazjum
w Jedlińsku przed ZSP
Wsola i ZSP Wierzchowiny.
Łukasz Kurek
Drużyna UKS Jankowice wraz z trenerem

II Sportowy Dzień Dziecka w Jankowicach

Rozgrywki w ramach turnieju Coca-Cola

W dniu 6 czerwca 2010
w Jankowicach odbył się II
Sportowy Dzień Dziecka.
Impreza rozpoczęła się Mszą
Świętą w Kościele w Jankowicach. Po mszy rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie.
Jako pierwsze na boisku zaprezentowały swoje umiejętności piłkarki pierwszoligowego Zamłynia Radom.
Po tym meczu do rywalizacji przystąpiły drużyny
dziewcząt i chłopców reprezentujące szkoły podstawowe i gimnazjalne.
W rywalizacji dziew-

cząt najlepsze okazały
się zawodniczki ze Starej Błotnicy wyprzedzając
Stary Gózd i Ludwików.
W rywalizacji chłopcców najlepiej zagrali piłkarze z Wielogóry, drugie
miejsce zajęli zawodnicy z
Kaszowa, trzecie z Jedlanki. Miejscami cztery i pięć
zadowolili się odpowiednio
Ludwików i Stare Zawady. W zmaganiach łącznie
uczestniczyło ponad 100
zawodników i zawodniczek.
Łukasz Kurek
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Powszechny Spis Rolny

owszechny
Spis
Rolny 2010 będzie
pierwszym spisem realizowanym od czasu
przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej, w tym
samym terminie i w tym
samym zakresie tematycznym, co w innych
państwach
członkowskich UE.
Spisem tym zostaną
objęte
gospodarstwa
rolne osób ﬁzycznych i
prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
W
terminie
od
08.09.2010 – 31.10.2010
gospodarstwa na terenie
gminy będą objęte spisem pełnym lub reprezentacyjnym.
Wcześniej w terminie
od 09.08 – 23.08.2010
przeprowadzony zostanie obchód przedspisowy.
Obowiązek udzielania odpowiedzi
1. Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z
ustawy o powszechnym
spisie rolnym, Użytkownicy gospodarstw rol-

nych, a w razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym, obowiązani są do udzielenia
ścisłych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym.
2. Udzielenie odpowiedzi
niezgodnych ze stanem
faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą
skutki prawne przewidziane w przepisach art.
56 i 57 ustawy o statystyce publicznej.
Co będzie objęte spisem:
• ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego – uwzględniająca
cechy adresowe siedziby
użytkownika i siedziby gospodarstwa rolnego (m.in. informacje o
użytkowniku gospodarstwa, opisanie struktury
własnościowej użytków
rolnych, działalności rolniczej i innej niż rolnicza
prowadzonej w gospodarstwie rolnym).
• użytkowanie gruntów i

powierzchnia zasiewów
– informacje o ogólnej
powierzchni
gruntów
gospodarstwa, w podziale na kategorie użytkowania oraz powierzchni
zasiewów
poszczególnych upraw rolnych,
• zwierzęta gospodarskie – stan liczebności i
struktura pogłowia zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków,
• ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia – dane o liczbie ciągników
własnych i wspólnych, w
podziale na klasy mocy
silnika oraz liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolniczych,
• zużycie nawozów – dane w czystym składniku o ilości stosowanego
nawożenia mineralnego,
wapniowego oraz nawożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego,
• pracujących w gospodarstwie rolnym – informacje o wielkości i
strukturze zasobów pracy
w rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie
osoby wykonujące pracę
w gospodarstwie rolnym

w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie),
• struktura dochodów
gospodarstwa
rolnego z użytkownikiem
gospodarstwa rolnego
oraz korzystanie z programów wsparcia dla
rolnictwa – informacje
o dochodach z tytułu
prowadzenia rolniczej
działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej,
pracy najemnej, emerytur i rent oraz innych
źródeł niezarobkowych
poza emeryturą i rent, o
fakcie korzystania przez
gospodarstwo z płatności do gruntów ornych
i programów wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich,
• metody produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa
na środowisko) – m.in.
informacje o metodach
uprawy gleby, zabezpieczania gleby przed wypłukiwanie składników
pokarmowych,
zabiegach przeciwerozyjnych,
systemach utrzymania
zwierząt gospodarskich.

Konkurs Mieszkajmy Piękniej
Szanowni Państwo,
W kwietniu ruszyła czwarta edycja konkursu ,,Mieszkajmy Piękniej”
Trwał on będzie do 6 lipca 2010.
Udział swój można zgłaszać w trzech kategoriach: Najładniejszy Ogród,
Najładniejsza Posesja i Najładniejsze Sołectwo.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania
na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.jedlinsk.pl oraz u sołtysów.
Pisemne zgłoszenia do konkursu przyjmuje
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
w Jedlińsku ul. Krótka1.
Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe.
Zapraszamy do udziału.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 32 13 052.
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„Bądźmy aktywni - sięgajmy po nową wiedzę”

W

dniu 28 maja br.
odbyła się konferencja podsumowująca
projekt „Bądźmy aktywni
- sięgajmy po nową wiedzę” realizowany w gminie w okresie marzec 2010
– maj 2010, podczas której
wszystkim uczestnikom zostały uroczyście wręczone
przez Pana Wójta Gminy
Jedlińsk - Wojciecha Walczaka i Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia
„Razem
dla Radomki” Pana Cezarego Nowka zaświadczenia
potwierdzające ukończenie
szkoleń w ramach projektu.
Organizatorem projektu
była Gmina Jedlińsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD „Razem Razem
dla Radomki” i Agencją
Zarządu
Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego
Sp. z o.o. w Radomiu. Zajęcia praktyczne odbywały się
w pracowni komputerowej

Publicznego Gimnazjum
im. Bpa. Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku.
Projekt skierowany był do
mieszkańców gminy, osób
dorosłych, uczących się, zatrudnionych w rolnictwie,
samozatrudnionych, osób
aktywnych i nieaktywnych
zawodowo, członków organizacji społecznych które chciały zwiększyć swoją
wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystywania środków unijnych, marketingu, podstaw
prowadzenia działalności
gospodarczej i objął łącznie
30 osób.
Projekt został sﬁnansowany w całości ze środków
dotacji Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 Priorytet VI.
- „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich” Działanie 6.3
- „Inicjatywy lokalne na

Uczestnicy projektu na konferencji podsumowującej projekt

Wójt Gminy wraz z przedstawicielami LGD

rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej
na obszarach wiejskich”.
Kwota dotacji wyniosła 46
tys. zł.Celem projektu był
wzrost aktywności mieszkańców gminy Jedlińsk
w zakresie samoorganizacji
i podejmowania oddolnych
inicjatyw na rzecz społeczności wiejskich przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia mieszkańców wsi
i małych miasteczek w sektorach pozarolniczych.
W ramach projektu odbył
się cykl szkoleń z zakresu:-warsztaty merytoryczne
„Kto, kiedy i jak może pozyskać ŚRODKI UNIJNE”- dotyczące produktu
lokalnego i wykorzystania
go na rzecz aktywizacji zawodowej i gospodarczej
mieszkańców, rozwijania
działalności pozarolniczej
w obszarze turystyki i re-

kreacji wiejskiej oraz w sektorze usług pozarolniczych,
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i konkurencji w warunkach gospodarki rynkowej,
-warsztaty komputerowe
„Pozyskiwanie i obsługa
środków w ramach funduszy UE” obejmujące, założenia dobrego projektu, dobre
praktyki, metody konstruowania projektu, wypełnianie wniosków o doﬁnansowanie, przykłady projektów
realizowanych ze środków
unijnych,
-doradztwo ON-LINE.
Życzymy aby zdobyta wiedza była przydatna w życiu
i działaniach uczestników
kursu i zaprocentowała pozyskiwaniem jak największej ilości środków na terenie naszej gminy dla naszej
społeczności.
G. Walczak

Wójt Gminy Jedlińsk
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
zapraszają na
V Turniej Sołectw
12 września 2010 godz.13:30
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedlińsku
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Z prac Rady Gminy
Sesja Rady Gminy Jedlińsk
odbyła się w dniu:
-22 kwietnia br.
Rada
podjęła
uchwały
w sprawie:
-Nr XXXIX/13/10 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2009 r. oraz
udzielenia absolutorium Wójtowi,
Prognozowane
dochody
w 2009 r. zrealizowano w wysokości 35.209.876 zł co stanowi 102%. Wydatki wykonano w kwocie 34.181.189 zł tj.
95,2% planu.
W wyniku analizy sprawozdań na koniec roku 2009 nie
stwierdzono
przekroczenia
planu wydatków i nieprawidłowości. Wydatki majątkowe
zostały wykonane w wysokości 9.941.129 zł tj. w 91,9%
uchwalonego planu i stanowiły
prawie 30% wydatków ogółem.
W wyniku realizacji budżetu
za 2009 r. Gmina osiągnęła
nadwyżkę budżetowa w kwocie 1.028.688 zł.
Szczegółowe sprawozdanie
z wykonania budżetu za ubiegły rok są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy Jedlińsk.
-Nr XXXIX/14/10 wprowa-

G

dzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
-Nr XXXIX/15/10 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
oraz ustanowienia zabezpieczenia tego kredytu,
-Nr XXXIX/16/10 rozpatrzenia skargi.
Wójt wydał Zarządzenia
w sprawie:
-nabycia nieruchomości na
rzecz Gminy Jedlińsk z przeznaczeniem na cel publiczny,
-przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Gminy Jedlińsk,
-rocznego sprawozdania ﬁnansowego za 2009 r. instytucji kultury podległych Radzie
Gminy Jedlińsk pn. Gminna
Biblioteka Publiczna w Jedlińsku, Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku,
-powołania oraz ustalenia
regulaminu pracy Gminnej
Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc
materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół
i słuchaczy kolegiów,
-ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy
Jedlińsk,
-odwołania pogotowia prze-

ciwpowodziowego dla Gminy
Jedlińsk,
-powołania Komisji do przeprowadzenia losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
w gminie Jedlińsk w wyborach
na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010
r.
-składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych
w wyborach na Prezydenta
RP,
-powołania Gminnego Biura
Spisowego,
-wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2010r.
( dwa zarządzenia),
-powołania Komisji Przetargowej na:
* przebudowę drogi gminnej
Jeziorno-Kąty,
* modernizację –przebudowę
drogi gminnej Mokrosęk-E 7,
* budowę piłkochwytów,
*udzielenie i obsługę kredytu
długoterminowego w kwocie
3 000 000 zł na sﬁnansowanie
zadania inwestycyjnego pn.”
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
w Jedlińsku i sieci sanitarnej
w Jedlance”,
* zakup średniego samocho-

du ratowniczo-gaśniczego do
OSP w Wielogórze,
* na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli,
* przebudowę drogi gminnej
Lisów Dębniak,
* przebudowę drogi gminnej
Piaseczno-Jedlińsk,
* przebudowę drogi gminnej
ul. Rataja w Wielogórze,
* zakup samochodu śmieciarki
do prowadzenia zbiórki i wywozu odpadów komunalnych,
* przebudowę drogi gminnej
Gutów-Bród,
*przebudowę drogi gminnej
Piastów-PGR.
Odbywały się posiedzenia
stałych Komisji na których
omawiane były tematy związane z działalnością statutową Rady oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy
za 2009 r. Rada Komisja Rewizyjna przygotowała uchwałę
w sprawie udzielenia za 2009 r.
absolutorium Wójtowi.
Pod koniec czerwca br. odbędzie się kolejna sesja Rady
Gminy
Ewa Koper

Spotkanie autorskie z Katarzyną Majgier

minna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku gościła znaną pisarkę Katarzynę
Majgier. Spotkanie odbyło się
25 marca 2010 roku w ramach
33 Radomskiej Wiosny Literackiej. Katarzyna Majgier
jest autorką książek dla młodzieży. Zadebiutowała w 2003
roku książką „Trzynastka na
karku”. Następnie wydała kolejne pozycje z serii „Dzienniki Ani Szuch”: „Marzycielki”,

„Po co mi chłopak?”, „Miłość
Ci wszystko wyPaczy”, a także
„Amelkę” i „Przebój na pięć”.
Była nominowana do nagrody
literackiej Polskiej Sekcji IBBY,
a w 2007 roku została laureatką Nagrody Literackiej im.
Kornela Makuszyńskiego.
Na spotkanie autorskie
przybyli zaproszenie goście:
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Krzak, Wójt Gminy
Jedlińsk Wojciech Walczak,

Kierownik oddziału instrukcyjno – metodycznego Zoﬁa
Nogaś, instruktorka Miejskiej
Biblioteki Publicznej Ewa
Ukleja oraz delegacje dzieci
i młodzieży wszystkich szkół
Gminy Jedlińsk. Na spotkaniu
pisarka podpisywała swoje
książki.
Zdjęcia ze spotkania na
stronie biblioteki: www.biblioteka.jedlinsk.pl
Bożena Starzyńska

Biblioteka bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”.
1. Fundacja Orange jest organizacją pozarządową, której jednym ze
statutowych zadań jest rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz wyrównanie
szans w dostępie do edukacji.
2. Fundacja Orange zainaugurowała Program „Akademia Orange
dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie
dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne
biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi
i edukacyjnymi.

Warto przeczytać
„Toksyna” – Robin Cook. Thriller metodyczny ukazujący dramat rodziców, którym umiera jedna z córek w wyniku
zatrucia bakteriami Escherichia coli.
„Dzieci Ireny Sendlerowej” – Anna Mieszkowska. Wzruszająca historia niezwykłej kobiety, która w czasie zagłady
ratowała życie żydowskich dzieci.
„Józef Piłsudski 1867 – 1935” – Andrzej Garlicki. Biograﬁa Józefa Piłsudskiego stanowi podsumowanie wieloletnich
badań źródłowych znanego historyka. Bogaty materiał ikonograﬁczny.
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Zwycięstwo ducha nad cielesnością, czyli „Apetyt (na) Gombrowicza” we Wsoli

W

sobotę 12 czerwca
2010 roku rozpoczęła się trzecia edycja „Apetytu (na) Gombrowicza”.
Po raz pierwszy w miejscu
w sposób naturalny przeznaczonym do tej imprezy
– pałacu należącym kiedyś
do rodziny Gombrowiczów,
a obecnie mieszczącym muzeum poświęcone najwybitniejszemu przedstawicielowi tego rodu Witoldowi
Gombrowiczowi we Wsoli.
Impreza przygotowywana
przez fundację Wsola Pomost długo i z wielkim pietyzmem, mogła się odbyć
dzięki wsparciu i cierpliwości wójta gminy Jedlińsk pana Wojciecha Walczaka, starosty radomskiego – pana
Tadeusza Osińskiego oraz,
i to największy splendor
dla małej, prowincjonalnej
fundacji, ministra kultury
– pana Bogdana Zdrojewskiego. Tak więc program
został ułożony, artyści za-

proszeni, umowy popodpisywane i wydawało się, że
nic tylko świętowac i czcic
imię „ ... nie tylko literata,
ale i Gombrowicza...”. Tymczasem nikt nie przewidział,
że wróg czai się wszędzie.
Świetnie zorganizowane,
przećwiczone i zdeterminowane watahy komarów
uderzyły zmasowanym atakiem w sobotni wieczór.
Nie onieśmieliła ich ikona
polskiej sceny muzycznej
Martyna Jakubowicz, która
we wnętrzach pałacu dała
fantastyczny koncert. Nie
osłabił energetyczny występ
polsko-portugalskiej formacji „Pensao Listopad”. Kulminacyjne uderzenie zadały
w czasie monodramu Aliny
Czyżewskiej „Dziewictwo”.
Niezwykła forma spektaklu
– aktorka grała na huśtawce zawieszonej na starym
dębie w parku pałacowym
– tylko wzmógł przekaz
szalonego tekstu Gombro-

60 lat Publicznego Przedszkola w Jedlińsku
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czerwca 2010r. odbyła
się w naszej miejscowości niecodzienna uroczystość – Jubileusz 60 lecia istnienia przedszkola
Barwne plakaty, zaproszenia, przygotowania zwiastowały wielkie święto w naszej
placówce. Msza święta odprawiona w naszym kościele przez
księdza prałata dr Henryka
Ćwieka w asyście księży poruszyła serca dzieci i wszystkich
zebranych. Przy dźwiękach
werbli uczniów gimnazjum
ulicami Jedlińska przeszedł
barwny korowód z kościoła
do przedszkola. Żółte baloniki
z napisem „ 60 lat przedszkola
w Jedlińsku” w pełni oddały
charakter tej parady. Z uwagi
na udział wielu zaproszonych
gości, oﬁcjalna uroczystość
odbyła się na terenie szkoły podstawowej w Jedlińsku.
Swoja obecnością zaszczycił:
Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego - Piotr
Szpredałowicz, przewodniczący rady powiatu Edward krok,
przedstawiciel
kuratorium
delegatura w Radomiu - Maria Bakuła, władze samorządowe gminy na czele z panem
przewodniczącym Henrykiem
Krzakiem oraz Wójtem Gminy
Wojciechem Walczakiem, dyrektorzy szkół z terenu gminy
Jedlińsk.

Przedszkole pełni ogromna role w procesie edukacji
i wychowania najmłodszych.
Uczęszczają do niego dzieci
z całego terenu gminy Jedlińsk.
Ciekawe formy i metody zajęć,
zajęcia dodatkowe, imprezy,
wycieczki i konkursy to ciekawa oferta ze strony naszej
placówki.
Jubileusz przedszkola jest
ściśle powiązany z jubileuszem
25 lecia pełnienia funkcji dyrektora przedszkola. Pragnę
złożyć ogromne podziękowania władzom i samorządowi
za nadzór pomoc i wsparcie
w rozwoju tej placówki. Gratuluje wszystkim pracownikom
i emerytom przedszkola wspaniałego jubileuszu 60 lecia.
Dziękuję rodzicom za wspieranie nas w wielu działaniach.
Wszystkim ludziom dobrej
woli, przyjaciołom przedszkola
składam gorące podziękowania. Moja praca jest dla mnie
zaszczytem i radościom, a serce od lat wierne dzieciom.
„Dajmy dzieciom uśmiech,
żeby lez nie było dajmy dzieciom serce, dajmy dzieciom
miłość”.
Niech to motto przyświeca wszystkim w pracy i życiu
a świat będzie piękny i dzieci
szczęśliwe.
Teresa Walczak

wicza o dziewictwie i rodzącej się kobiecości. Alina
Czyżewska, pełna wdzięku
i dziewczęcości, przekazuje tekst o seksualności
w sposób niezwykle prosty,
a przez to wiarygodny. Komary przegrały. Zwyciężyła
sztuka. Zwyciężyli ci, którzy szukają innej wrażliwości niż ﬁzyczne ukąszenia.
Drugi dzień przebiegał już
w innych okolicznościach
przyrody. Było chłodniej,
bardziej wietrznie. Komary jeszcze próbowały
swych sił, ale nie miały już
tyle impetu i zawziętości.
Ewidentnie uznały swoją
porażkę. W cudownie słonecznym parku popłynęły
dźwięki bluesa. Rozpoczął
się koncert zespołu Blue Sounds. Na uwagę zasługuje
niski, ciepły głos wokalistki Joanny Karkoszki. Tak
rozgrzani oczekiwaliśmy
na spektakl warszawskiego teatru Trupa Czango.

„Z diariusza prywatnego”
to przedstawienie oparte na
dziennikach Witolda Gombrowicza i fragmentach jego opowiadań. Głównym
problemem jest odpowiedź
na pytanie: jak głęboko sięga nieautentycznośc i gdzie
zaczyna się przestrzeń autentyczności? A potem
parkiem zawładnęła młodość. Radomska formacja
Kolektyw Inicjatyw Kulturalnych METAMATERIA
przedstawiła trzy projekty
artystyczny. Dwa pierwsze
oparte na mariażu klasyki (wiolonczele, skrzypce ) z elektroniką, a trzeci
zatytułowany
„wszystko
się zmieniło, jestem sobie
obcy” pozostawił po sobie
trwały ślad – obraz malowany w trakcie performance, inspirowany muzyką.
Zdjęcia na stronie 10
Beata Drozdowska
Fundacja Wsola Pomost

Dzień Dziecka w Wielogórze
W niedzielę 13.06.2010 Ludowy Klub Sportowy „Strażak” i OSP Wielogóra zorganizowali wspaniałe spotkanie
dla dzieci i młodzieży z terenu
gminy.
Wśród wielu konkurencji
największym
zainteresowa-

niem cieszyło się rozwijanie
węży strażackich na czas przed
drużyny dziewcząt.
Tłumnie przybyli mieszkańcy na długo zapamiętają dobrą
zabawę i niepowtarzalną atmosferę spotkania.
Więcej zdjęć na www.jedlinsk.pl
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Z życia szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku
Najlepsi..!
W I Gminnym Konkursie
Wiedzy o zabytkach i atrakcjach turystycznych Londynu
oraz plastycznym „Atrakcje
turystyczne i zabytki Londynu”
zorganizowanym przez nauczycielki języka angielskiego z PSP
w Jedlińsku – Elżbietę Łobodę
i Anetę Krawczyk - nagrodzone przez komisję, składającą się
z nauczycieli anglistów z terenu
gminy- zostały prace Adama
Łobody i Aleksandry Zegarek
(obydwoje z PSP w Jedlińsku).
Ogłoszony przez Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
z siedzibą w Iłży powiatowy
konkurs literacko-plastyczny
Jan Paweł II -Santo subito przyniósł kolejne sukcesy. Dominika Jakubowska - uczennica kl.
6a (opiekun A. Kraska) zdobyła
II miejsce w części literackiej;
nagrodę przyniósł jej wiersz
o Janie Pawle II pt. „Zamyślenie”. Natomiast w części plastycznej nagrodzono i wyróżniono prace Karoliny Partygi
(6b), Aleksandry Wziątek i Patrycji Salak (obydwie uczennice
z 5a) – opiekun B. Cieślak.
Wyniki powiatowego konkursu historycznego „70 lat
temu – bohaterom II wojny
światowej” są nie mniej imponujące: w pierwszej dziesiątce
znalazło się 6 uczniów z naszej
szkoły! Przy czym laureatkami
zostały: Karolina Krawczyk
(5b) – I miejsce, Natalia Czajka (6b) – II miejsce, następnie:
Klaudia Wlazła (6a) – IV, Aleksandra Zegarek (6a) – V, Marty-

na Partyga (6b)- VIII i Przemysław Walczak (4a) – IX miejsce.
Uczniów przygotowała Justyna
Bujek. Trzymamy kciuki za naszych młodych historyków!
25 maja 2010r. odbyło się
w naszej szkole podsumowanie
konkursów gminnych: X – jubileuszowej edycji konkursu matematycznego o treściach ekologicznych, IX edycji plastycznego z tegorocznym tematem:
„Architektura sakralna gminy
Jedlińsk”, VIII edycji konkursu
wiedzy o gminie z cyklu „Czy
znasz swoją gminę?”. Wszystkie
łączy jedno hasło: „Chrońmy
by przetrwać”. Koordynatorkami konkursów są nauczycielki:
Anna Stanik, Bożena Cieślak
i Elżbieta Religa. W konkursie
matematycznym I miejsce zajął - Jakub Molenda ucz. kl. 6
PSP Jedlińsk, II miejsce –Oskar
Chodowicz –z ZSP we Wsoli
i III miejsce Martyna Partyga
i Klaudia Wlazła –obie z klasy
6 naszej szkoły. Do konkursu
wiedzy o gminie przystąpiły

D
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drużyny ze szkoły w Ludwikowie, Wierzchowinach, Wsoli,
Bierwiec, Zawad Starych i Jedlińska. Rywalizacja była zacięta, uczniowie odpowiadali na
pytania błyskawicznie, walka
była wyrównana. Zwyciężyły ex
aequo szkoły ze Starych Zawad,
Bierwiec i Jelińska, II miejsce
przypadło podstawówce ze
Wsoli, natomiast III miejsce zajął Ludwików wraz z Wierzchowianami. Natomiast w konkursie plastycznym wzięło udział

169 uczniów ze wszystkich
szkół podstawowych z terenu
gminy. Nagrodzono 66 uczniów
a ich prace zaprezentowano na
wystawie w PSP w Jedlińsku.
Piękną dedykacją dla uczestników konkursów oraz nauczycieli była prezentacja tanecznowokalna przygotowana przez p.
Agatę Kowalczyk. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom!
Zakończył się również wojewódzki etap XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży
pod hasłem „Wiatr, wypadek,
ogień, woda – strażak zawsze
rękę poda”. Laureatką szczebla
wojewódzkiego została Justyna Paluch, uczennica klasy 6a,
opiekun – B. Cieślak. Pracę Justyny zakwaliﬁkowano do etapu ogólnopolskiego! Uczennica
wraz z p. Cieślak osobiście odebrała nagrodę z rąk przedstawicieli wojewody mazowieckiego
Czekamy z niecierpliwością na
dalsze informacje!
Anna Kraska

autorkami są Agnieszka Szymańska i Barbara Michalska.
Pierwsza „Moja przygoda
z teatrem” skierowana jest do
uczniów klasy II i kładzie nacisk na przybliżenie dzieciom
różnych form teatralnych (np.
teatr cieni, lalek itp.). Druga
„Czytam, myślę, rozumiem
i wiem” rozwija umiejętność
czytania i rozwiązywania zadań tekstowych.
Nasza placówka została także zakwaliﬁkowana do realizacji projektu „Z Małej Szkoły
w Wielki Świat”. Organizatorem projektu jest Federacja
Inicjatyw Oświatowych wraz
z Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, Fundacją Edukacja dla Demokracji, Fundacją Partnerstwo dla
Środowiska i Szkołą Wyższą
Przymierza Rodzin.
Nasza oferta w projekcie
„Z Małej Szkoły w Wielki

Świat” to zajęcia prowadzone metodą projektów edukacyjnych, wsparcie nabywania
kompetencji poprzez stosowanie oceniania kształtującego oraz praca w zespołach
międzyklasowych (klasy I – III
i IV – VI). Nasza szkoła otrzyma bezpłatnie: komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem, sprzęt multimedialny
(projektor, kamerę cyfrową,
cyfrowy aparat fotograﬁczny,
dyktafon) oraz pomoce dydaktyczne do realizacji projektów
matematyczno-naukowych,
społecznych i obywatelskich.
Dwóch najlepszych uczniów
ze szkoły będzie miało możliwość udziału w tygodniowych
Letnich Obozach Naukowych.
Realizacja projektu rozpocznie
się 1 września 2010r. i potrwa
do końca października 2013 r.

Taniec uczniów klasy IIIb

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance
„Eksperyment w Jedlance …”
yrektor
Publicznej
Szkole Podstawowej im.
Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance Beata Jagielska we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie reprezentowanej przez
prof. dr hab. Józefa Bednarka
oraz Polskie Stowarzyszenie
Kinezjologów w Warszawie
reprezentowane przez psycholog, licencjonowanego instruktora Gimnastyki Mózgu
mgr Magdalenę Skaradzińską
opracowała badawczy eksperyment edukacyjny pt.: „Badanie skuteczności zastosowania
Kinezjologii Edukacyjnej dr
Paula E. Dennisona w procesie
wspomagania rozwoju umiejętności czytania ze zrozumieniem dzieci w wieku od 8 do

„70 lat temu – bohaterom II wojny światowej”

12 lat.” Celem eksperymentu
jest wprowadzenie działań
służących podnoszeniu skuteczności kształcenia poprzez
modyﬁkowanie
warunków
i organizacji zajęć edukacyjnych pod opieką jednostki
naukowej. Rezultatem eksperymentu będzie określenie
zmian lub ich brak w zakresie
tempa czytania oraz czytania
ze zrozumieniem. Zmiany te
obserwowane będą zarówno
w trakcie przebiegu realizacji
programu jak i po jego zakończeniu. Eksperyment uzyskał
zgodę Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall. Jest
to pierwszy eksperyment edukacyjny na terenie województwa mazowieckiego.
W naszej szkole od września 2010 r. będą realizowane
dwie nowe innowacje, których

Zespół Redakcyjny

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach
kwietniu 7 uczniów
W
brało udział w Ogólnopolskim Konkursie pt.: „ Bez-

pieczny Uczeń”. Cała siódemka
spisała się znakomicie. Uczennica kl.IV Patrycja Śmiechowska zajęła II miejsce, Klaudia
Górka kl. V – III m , Paweł
Wójcik kl. VI – IV m, Mateusz
Słomka kl. IV – V m, Marcin
Gniadek kl.V – VII m, Patrycja
Adamska kl. IV – IX m. Laureaci miejsc od I – V otrzymali
dyplomy i nagrody książkowe
pozostali dyplom wyróżnienia.
Uczniów przygotowała pani
Iwona Śmiechowska. Myślimy,
że przyszły rok przyniesie nam
również wiele sukcesów.Drugie półrocze było wielkim wyzwaniem zarówno dla uczniów
jak i dla nauczycieli. Uczniowie
uczestniczyli w wielu różnych
konkursach i godnie reprezentowali naszą szkołę.
Uczestniczyliśmy w VIII Powiatowym Konkursie Historyczno- Regionalnym pod hasłem „70 lat temu - bohaterom
II wojny światowej, którego
organizatorem był Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
z siedzibą w Iłży. Etap szkolny
konkursu odbył się 23 lutego 2010 roku. Uczestniczyło
w nim czterech uczniów z klasy
V przygotowanych przez panią
Małgorzatę Błach. Wszyscy zakwaliﬁkowali się do etapu rejonowego. W ﬁnale konkursu,
który miał miejsce 12 kwietnia w Starostwie Powiatowym
w Radomiu, spotkało się 68
uczniów szkół podstawowych
z naszego rejonu. Laureatem
konkursu został uczeń klasy V
Krystian Piwowarczyk, który
w ﬁnale zajął II miejsce.
23 kwietnia w PSP w Jedlińsku odbył się I Gminny Konkurs Wiedzy o Zabytkach
i Atrakcjach Turystycznych
Londynu. Naszą szkołę reprezentowała 3-osobowa drużyna w składzie: Klaudia Górka
(kl.V), Patrycja Gryz (kl.V)
oraz Patrycja Adamska (kl.IV)
przygotowane przez panią Karolinę Bartos. Dziewczęta, po
dogrywce, zajęły V miejsce.
Na zakończenie zostały ogłoszone także wyniku Konkursu
Plastycznego o tej samej tematyce. W kategorii uczniów klas
I-III nagrodę za zajęcie I-go
miejsca z naszej szkoły otrzymała Aleksandra Katus (kl.II),
a w kategorii uczniów klas IV-VI, I miejsce zajęła Patrycja
Śmiechowska (kl.IV).
24 kwietnia uczestniczyliśmy
w uroczystej akademii poświęconej patronowi szkoły - Batalionom Chłopskim. Uczniowie
klas starszych zaprezentowali
program słowno- muzyczny, na
który składały się wiersze o tematyce wojennej, pieśni partyzanckie oraz wiadomości historyczne dotyczące powstania
i działalności tajnej chłopskiej
organizacji wojskowej - Bata-

lionów Chłopskich. Po akademii uczniowie, nauczyciele oraz
zaproszeni goście: sekretarz
gminy Włodzimierz Dłużewski
i przewodniczący Rady Gminy
Henryk Krzak, wysłuchali pieśni żołnierskich w wykonaniu
zespołu „Gama” z Domu Opieki Społecznej w Jedlance.
28 kwietnia w Mazowieckim Samorządowym Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli
w Radomiu odbył się ﬁnał VII
Regionalnego Konkursu z języka angielskiego dla uczniów
kształcenia zintegrowanego.
Naszą szkołę reprezentowała,
wyłoniona spośród uczestników międzyszkolnych eliminacji szkół spoza Radomia, które
odbyły się 8 kwietnia w PSP nr
3 w Radomiu, Ewelina Jurczak.
Uczennica została laureatką III
stopnia. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
Uczestniczyliśmy w konkursie Ogólnopolskim zorganizowanym przez Agencję Rynku
Rolnego. Konkurs trwał od 1
października 2009 roku do 30
kwietnia 2010 roku. W dniu
10 maja 2010 roku zebrała się
Kapituła Konkursu. Celem posiedzenia było wyłonienie laureatów „Konkursu dla szkół”.
Konkurs polegał na przesłaniu
do siedziby organizatora fotograﬁi, której tematem było Doskonałe Mleko lub jogurty BiFi
w szkole. Po dokonaniu oceny
wszystkich fotograﬁi Kapituła
Konkursowa wyłoniła laureatów wśród nich znalazła się
nasza szkoła. W nagrodę otrzymała wysokiej klasy aparat cyfrowy. Przygotowanie fotograﬁi
i całej oprawy zajęła się Iwona
Śmiechowska i Aneta Strzelecka.
W dniu 25 maja uczniowie
klasy II wspólnie z wychowawcą panią Barbarą Deleska
uczestniczyli w uroczystości
wręczenia dyplomów i nagród
laureatom
Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego pod
nazwą: „Wiatr – wypadek –
ogień – woda - strażak zawsze
rękę poda” na szczeblu powiatu
radomskiego. Celem konkursu
było poszerzenie wiedzy dzieci
i młodzieży na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku zagrożeń, a także zainteresowanie działalnością służb
ratowniczych uczestniczących
w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Laureatem grupy
młodszej (6-8 lat) został uczeń
klasy II Adrian Kowalczyk,
natomiast dodatkowe wyróżnienie zdobyła Monika Wójcik.
Nagrody zwycięzcom i wyróżnionym ufundował i wręczył
starosta radomski Tadeusz
Osiński.
Do tegorocznego Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangurek” i „Kangur” z naszej szkoły przystąpiło
16 uczniów. Udział w konkursie okazał się dużym sukcesem
dla uczniów klasy II: Kacpra

Śmiechowskiego i Aleksandry Katus, którzy
otrzymali wynik bardzo
dobry oraz ucznia klasy V Piotra Kowalczyka, który zdobył
wyróżnienie. Zainteresowania
matematyczne uczniowie kl. II
rozwijali pod kierunkiem pani
Barbary Deleska, a uczniowie
klasy V pod kierunkiem pani
Joanny Łapczyńskiej.
Uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli również w Mazowieckim Konkursie Plastycznym na temat „ Jak bezpiecznie
pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym”, zorganizowanym przez Oddział Regionalny
KRUS w Warszawie. Celem
konkursu było propagowanie
wśród najmłodszych mieszkańców wsi bezpieczeństwa
pracy w gospodarstwie rolnym,
zwracanie ich uwagi na istotne
zagrożenia zdrowia i życia wypływające z pracy rolnika i jego
rodziny. Laureatem konkursu
została uczennica klasy IV Patrycja Śmiechowska. Drugie
miejsce zajęła uczennica klasy
V Dominika Kapusta, a wyróżnienie Izabela Wójcik uczennica klasy V. Prace zostały wykonane pod kierunkiem pani
Marii Jemiołek.
27 marca w Otwocku odbyło
się podsumowanie i zakończenie Ogólnopolskiego konkursu
plastycznego pt: ”Kompozytor
sercu najbliższy”. Patronem honorowym był Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Narodowy
Instytut Fryderyka Chopina.
Miłym zaskoczeniem i niespodzianką było wyróżnienie dla
uczennicy klasy V Dominiki
Kapusty. Otrzymała piękny dyplom i upominek, a pozostali
uczniowie, którzy brali udział
w tym konkursie (55 osób) dyplom uczestnictwa.
Uczestniczyliśmy również
w dwóch konkursach gminnych, których organizatorem
była PSP w Jedlińsku. Uczniowie zajęli I miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Rejonie „ Czy znasz swoją gminę”.
Szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Klaudia Górka
i Piotr Kowalczyk uczniowie
klasy V oraz Magda Kowalczyk
i Karolina Klocek uczennice
klasy VI, którzy w nagrodę

otrzymali pamiątkowe dyplomy i globusy. Uczniowie zostali
przygotowani przez panią Joannę Łapczyńską.
Do IX edycji konkursu plastycznego „ Architektura Sakralna Gminy Jedlińsk” szkoła
przekazała organizatorowi 47
prac plastycznych wykonanych
różnymi technikami, z których
16 prac zostało nagrodzonych.
Wszyscy uczniowie otrzymali
piękne szklane puchary i pamiątkowe dyplomy.
Drużyna w składzie Klaudia
Górka kl. V, Paweł Wójcik kl.
VI, Piotr Kowalczyk kl. V przygotowana przez panią Iwonę
Śmiechowską, uczestniczyła w
XXXIII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Celem Turnieju jest podnoszenie
kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
w tym bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży szkolnej poprzez:
popularyzowanie przepisów
i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
umiejętne posługiwanie się rowerem jako środka transportu,
a także rekreacji i sportu. W eliminacjach powiatowych nasza
drużyna zajęła I miejsce pokonując 16 drużyn i tym samym
awansowała do kolejnego etapu do eliminacji rejonowych.
W etapie tym, ze względu na
obﬁty deszcz uczniowie rozwiązywali tylko test i udzielali
pierwszej pomocy. Rowerowy
tor przeszkód został odwołany( w tym czuliśmy się dobrze)
Zajęliśmy II miejsce, które nie
dawało awansu do etapu wojewódzkiego. Zabrakło nam
dwóch punktów. Uczniowie
otrzymali MP3 i inne nagrody
rzeczowe.
Wszyscy czekamy z niecierpliwością na rozstrzygnięcie
pozostałych konkursów, w których braliśmy udział.
Redakcja PSP Stare Zawady

Konkurs: „Doskonałe Mleko lub jogurty BiFi w szkolej”
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach
Więcej, lepiej, dalej…
by uczcić 70 rocznicę
zbrodni katyńskiej osiem
szkół z gminy Jedlińsk – w tym
nasza z Bierwiec- przystąpiło
do projektu edukacyjnego Stowarzyszenia Paraﬁada zatytułowanego ,,Katyń… ocalić od
zapomnienia”. Nauczyciele ze
szkół przygotowali program
działań zmierzający do uczczenia pamięci bohaterów z Listy
Katyńskiej.
15 kwietnia z udziałem
wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły, odbyła się
dalsza część obchodów rocznicy katyńskiej. Zostały posadzone Dęby Pamięci – dla
uhonorowania podporucznika
Mariana Sachowicza, który
zginął w Katyniu i Prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego, który
poniósł śmierć w katastroﬁe
smoleńskiej w drodze na uroczystości w Lesie Katyńskim.
Wszyscy uczniowie oddali
cześć bohaterom katyńskiej
tragedii. Zgodnie z tym co napisał poeta:
„… przeleciał ptak przepływa obłok, Upada liść kiełkuje
ślaz, I cisza jest na wysokościach, I dymi mgłą katyński
las…”
W nawiązaniu do tego wydarzenia odbył się apel z okazji
Dnia Ziemi. Głównym bohaterem tego apelu był Dąb jako
symbol mocy, siły i pamięci.
Uczniowie objęli i wsłuchiwali
się w mowę pomnika przyrody
– dębu „Staruszka” znajdującego się w naszej miejscowości.
Rocznicy majowej konstytucji również towarzyszyła
prezentacja multimedialna zatytułowana „Skąd nasz ród…”
ukazywała nasze ojczyste dzieje
od Lecha, Piasta aż do współczesnych wydarzeń – śmierć
Największego Polaka Jana Pawła II i tragedii smoleńskiej.
Codziennością w naszej

A

szkole stało się uczestniczenie
w różnorakich konkursach
organizowanych na różnych
szczeblach. Uczniowie chętnie
biorą w nich udział, ich prace
są nagradzane.
Uczennica kl. II Aleksandra
Sumińska zdobyła I miejsce
w powiatowym konkursie plastycznym pt. „Palma Wielkanocna” organizowanym przez
Muzeum Wsi Radomskiej.
Wyróżnienie w powiatowym
konkursie plastycznym „Wiatr,
wypadek, ogień, woda strażak
zawsze rękę poda” – Magdy
Nogalskiej z kl. III.
Wyróżnienia w konkursie
plastycznym „Architektura Sakralna gminy Jedlińsk” dostali:
Dawid Drewnowski kl. I, Damian Dąbrowski kl. I, Diana
Gierasińska kl. V, Magdalena
Świątkowska kl. V, Aleksandra
Grabowska kl. V, Kamila Bzducha kl. VI
W konkursie „Czy znasz
swoją gminę” zespół Diana
Gierasińska kl. V, Malwina Babut, Kamila Bzducha i Karolina
Sułek kl. VI – I miejsce.
W I Gminnym Konkursie
Wiedzy o Zabytkach i Atrakcjach Turystycznych Londynu,
II miejsce Kamila Bzducha,
Malwina Babut, Diana Gierasińska.

Do najlepszych uczestników
konkursu biblijnego z naszej
diecezji o św. Marii Jana Vianneyu należy Karolina Prygiel
z kl IV.
W X Gminnym Konkursie
Matematycznym o treściach
ekologicznych. Uczennice: Malwina Babut i Kamila Bzducha
zakwaliﬁkowały się do II etapu.
Uczniowie klas 4 – 6 brali również udział w X edycji konkursu wiedzy prewencyjnej pod
hasłem „Czuję się bezpiecznie”.
Zakończył się on przejściem do
ﬁnału: Malwiny Babut – kl. VI,
Łukasza Chojnackiego- kl.VI
i Mateusza Czajki – kl. V. Finał
konkursu odbędzie się 1 czerwca 2010r. w Skaryszewie.
W związku z Międzynarodowym Dniem Książki Dla
Dzieci (2 kwietnia) i Światowym Dniem książki i Praw
Autorskich (24 kwietnia) klasa
V zaprezentowała apel poświęcony książce i jej znaczeniu we
współczesnym świecie pt. ,,Sąd
nad Książka”.
20 maja odbyły się w naszej
szkole warsztaty fotograﬁczne.
Celem tych warsztatów było
upowszechnienie i popularyzacja fotograﬁi wśród dzieci.
Uczniowie mieli możliwość
zrobienia zdjęć profesjonalnym
aparatem. Spotkanie wzbudzi-

Dzień Matki

Aleksandra Sumińska
ło duże zainteresowanie, wiele
osób odkryło swoją artystyczną
duszę.
26 maja z okazji Dnia Matki uczniowie wszystkich klas
dziękowali swoim mamom
w przedstawieniu „Dziękuje
Ci Mamo”. Były piękne wiersze, piosenki, podziękowania, taniec, uśmiechy i kwiaty.
Uświetnione występem Mikaela Jacksona i Dody.
W obchody Roku Chopinowskiego włączyliśmy również rodziców naszych uczniów. Mieli
oni okazję obejrzeć prezentację
multimedialną przygotowaną
z okazji 200 rocznicy wielkiego kompozytora. Zasłuchani
w piękną muzykę Fryderyka
chłonęli treści przekazywane poprzez slajdy. W czerwcu
odwiedzimy miejsce narodzin
Fryderyka Chopina – Żelazową Wolę. Zostanie również rozstrzygnięty konkurs plastyczny
„Chopin- pragnienie miłości”
W związku z tym, że uczniowie kl. III kończą pierwszy etap
nauki wychowawczyni i rodzice
zaplanowali wspólny wyjazd na
wycieczkę, która odbędzie się
w czerwcu na trasie BierwceSkarżysko Kamienna- Kałków.
Redakcja PSP Bierwce

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie

Z

bliżający się koniec roku szkolnego zawsze jest
czasem podsumowania pracy,
osiągnięć uczniów oraz reﬂeksji
nad minionymi wydarzeniami.
W II semestrze wiele wydarzyło się w naszej placówce.
Uczniowie brali udział w gminnych i powiatowych konkursach przedmiotowych m. in.
Gminnym Konkursie Wiedzy
o Zabytkach Londynu, gdzie
szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI: Tobiasz Piwowarczyk, Łukasz Rus i Marcin
Śpiewakowski, Gminnym Konkursie Plastycznym „Zabytki
Londynu”, na którym wyróżniono prace Sylwii Kurek z klasy V oraz Mateusza Jurczaka
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ucznia klasy II, Konkursie Wiedzy o Gminie „Czy znasz swoją
gminę?”, w którym brali udział
uczniowie klasy VI Damian
Durak i Agata Kowalik oraz klasy IV Paulina Bukowska i Daniel Jurczak, w Ogólnopolskim
Konkursie „Kangur Matematyczny” wyróżnienie otrzymał
uczeń klasy IV Daniel Jurczak,
zaś laureatem VIII Konkursu
Historyczno – Regionalnego
MODN „70 lat temu – bohaterom II wojny światowej” został Łukasz Rus uczeń klasy VI.
Ważnym wydarzeniem w życiu
społeczności uczniowskiej była
rocznica śmierci patrona szkoły
– papieża Jana Pawła II. Uroczystą akademię poświęconą życiu

i działalności naszego wielkiego
rodaka przygotowali uczniowie
klasy III, którzy zaprezentowali
swój program również w ko-

ściele paraﬁalnym w Jankowicach. Wspólnie przeżywaliśmy
żałobę narodową oraz 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Dnia ▶

