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Drodzy Państwo

to czas podsumoJesień
wań z prac jakie zostały

zaplanowane do wykonania w bieżącym roku, ale to
także koniec kadencji i czas
rozliczeń z wykonanych zadań w latach 2006 – 2010.
To były lata bardzo ciężkiej pracy dla mnie i podległych mi pracowników.
Wysiłek ten przyniósł jednak wymierne efekty.
Wykonaliśmy sporo inwestycji, których realizacji
nie podjęlibyśmy się gdyby
nie nadarzające się okoliczności i możliwości zdobycia
z zewnątrz środków ﬁnansowych na ich realizację.
Chociażby 4 mln zł na budowę obwodnicy Jedlińska
i tzw. „Schetynówki” czy
1 mln zł na budowę boisk
sportowych w Bierwieckiej
Woli i Jedlińsku.
Od 2007 roku wybudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy 55 km dróg gminnych.
Wybudowaliśmy 5 nowych
mostów: dwa w Lisowie, po
jednym w Jedlińsku, Jedlance i Gutowie. Inwestycje te
kosztowały nas ponad 21
mln zł. Partycypowaliśmy

w części kosztów związanych z przebudową i modernizacją 15 km dróg powiatowych.
Prawie 6 mln zł pochłonęły inwestycje wodno-kanalizacyjne, w tym nowa oczyszczalnia ścieków
o przepustowości 600-700
m³ na dobę i prawie 25 km
sieci wodociągowej w Klwatach, Urbanowie, Lisowie,
Bożej Woli, Wierzchowinach i Godziszu. Zmodernizowaliśmy stację uzdatniania wody w Jedlińsku
i w Wierzchowinach a także
zbudowaliśmy przepompownię i ujęcie wody w Mokrosęku.
Na termomodernizację
i remonty szkół w Ludwikowie, Jedlińsku, Jedlance,
Starych Zawadach, Wierzchowinach i Wsoli wydaliśmy prawie 3 mln zł. W bieżącym roku rozpoczęliśmy
budowę Publicznej Szkoły
Podstawowej w Bierwcach.
Koszt tej inwestycji to ponad 4 mln zł.
Wybudowaliśmy i oddaliśmy do użytkowania Ośrodki Zdrowia w Bierwcach
i we Wsoli. Nowoczesne

i funkcjonalne obiekty powstały według tego samego
projektu a ich koszt łącznie
to około 2,5 mln zł.
Wydatki na kulturę i sport
pochłonęły w tym czasie ponad 4,5 mln zł. W ramach
tych środków wybudowaliśmy kompleks boisk „Orlik” w Jedlińsku, boiska ze
sztuczną nawierzchnią we
Wsoli i Bierwieckiej Woli,
wyremontowaliśmy świetlice w Jankowicach i Lisowie,
wykonaliśmy piłkochwyty
na boiskach piłkarskich. We
wrześniu br. rozpoczęliśmy
budowę Centrum Kultury
Wiejskiej w Bierwieckiej
Woli.
Modernizacja oświetlenia
ulicznego kosztowała nas
prawie 900 tys zł.
Zakupiliśmy 8 samochodów, w tym: 3 samochody
strażackie dla OSP Jankowice, OSP Wsola i OSP
Wielogóra, 2 dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej /
do zbiórki odpadów komunalnych/, po jednym do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół radomskich,
do przewozu posiłków do
szkół i potrzeb Urzędu
Gminy. Łączny koszt - około 1,7 mln zł.
W sumie na zadania remontowe,
inwestycyjne
i modernizacyjne w ciągu
4 minionych lat wydaliśmy ponad 42 mln zł. Były
to głównie środki własne
i ponad 10 mln zł pozyskanych z zewnątrz w tym
środki z Unii Europejskiej,
z Urzędu Marszałkowskiego, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, i innych.
Dzięki naszym staraniom
na lata 2011-1013 mamy za-

gwarantowane unijne środki w kwocie 10 mln zł na
budowę PSP Bierwce, kanalizacji sanitarnej w Woli
Gutowskiej i Piasecznie, na
program „Lider”. Ponadto
mamy także duże szanse
na pozyskanie kolejnych
6,5 mln zł na inne zadania.
Zrealizowaliśmy i realizujemy także wiele projektów
z tzw. kapitału ludzkiego tj.
‘”Bądźmy aktywni – sięgnijmy po wiedzę”, Bądź aktywny – bądź najlepszy”, „Zagrajmy o sukces”, „Łączmy
się w tańcu”, projekty realizowane przez poszczególne
szkoły itp. Koszty tych projektów to ok. 500 tys zł.
Jak już niejednokrotnie
pisałem tak rozległe i śmiałe
inwestycje w gminie to nasz
wspólny sukces. Mimo panującego kryzysu gospodarczego, stale nawiedzających
naszą gminę klęsk żywiołowych, Państwo rozumiecie
i akceptujecie konieczność
inwestowania i angażowania wszelkich dostępnych
środków w rozwój gminy.
Dzięki Państwa przyzwoleniu, zaangażowaniu Radnych Gminy i olbrzymiemu
wysiłkowi
pracowników
urzędu, w minionym okresie z powodzeniem wykorzystaliśmy prawie wszystkie dostępne fundusze i całkowicie zmieniliśmy wygląd
gminy.
Szanowni Państwo, zdaję sobie sprawę, że nie
wszystkie oczekiwania zostały zaspokojone, że dużo
pozostało nam jeszcze do
zrobienia, że przed nami
kolejne trudne wyzwania
ale jestem przekonany, że
wspólnie możemy jeszcze
wiele dokonać.
Wojciech Walczak

GMINNE CENTRUM KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ W JEDLIŃSKU
ZAPRASZA
do udziału w projekcie tanecznym
pt: TANIEC ZBLIŻA LUDZI,
który będzie kontynuacją zrealizowanego już projektu
ŁĄCZMY SIĘ W TAŃCU.
Uzyskane doﬁnansowanie pochodzi ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII, działanie
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt skierowany jest do dorosłych mieszkańców gminy Jedlińsk, którzy są
osobami zatrudnionymi oraz do osób nieaktywnych zawodowo. W ramach projektu będzie można nauczyć się kilku rodzajów
tańca. Będą to między innymi: Walc Angielski, Tango, Cha-Cha. Przewidziany jest również kilkudniowy wyjazd w góry, w celu
nauki tańca góralskiego. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu, które znajduje się
w siedzibie GCK i KF, ul. Krótka 1, Jedlińsk, tel. 48 32 13 052
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Koncert organowy

19

września br. po raz
XX w kościele paraﬁalnym w pw. św. Piotra i
Andrzeja w Jedlińsku odbył
się koncert w ramach XXIII
Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Kameralnej i Organowej Radom –Orońsko. Od
wielu lat koncerty te należą do
ważnych wydarzeń artystycznych nie tylko w skali gminy

ale i regionu. Organizatorami
koncertu byli: Wójt Gminy
Jedlińsk – Wojciech Walczak,
ks. prałat Henryk Ćwiek oraz
Gminne Centrum Kultury i
Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
To ważna impreza kulturalna
w środowisku lokalnym. W
tym roku mieliśmy przyjemność gościć znakomitego aktora sceny polskiej - Zbigniewa

Zamachowskiego oraz mezzosopranistkę Annę Adamiak.
Tegoroczny koncert nawiązywał do obecnie obchodzonego roku Chopinowskiego
i składał się z listów kompozytora i pieśni oraz utworów
instrumentalnych, które na
organach wykonał dyrektor
festiwalu Robert Grudzień.

26

września po raz trzeci
spotkaliśmy się w Ludwikowie na Święcie Pieczonego
Ziemniaka.
Organizatorem
imprezy był Wójt Gminy Jedlińsk Wojciech Walczak oraz
Gminne Centrum Kultury i
Kultury Fizycznej w Jedlińsku
przy udziale mieszkańców Ludwikowa. Impreza rozpoczęła
się meczem piłki nożnej między młodzieżą z Ludwikowa a
ich rodzicami. Na rozpoczęcie
świętowania każdy uczestnik
imprezy otrzymał pieczonego
ziemniaka. Następnie rozpoczęły się konkursy i konkurencje sportowe. Były to między
innymi: konkurs na najciekawszy kształt ziemniaka, konkurs
na najdłuższą obierkę, na rzeźbę z ziemniaka, ziemniaczany
slalom, rzut ziemniakiem do
celu.
W konkurencjach sprawnościowych wzięły udział głównie
dzieci. Dzielnie walczyły 2 ze-

Sukcesem tego wydarzenia
kulturalnego jest to, iż posiada
on stałą wierną widownie, ale
i zyskuje też nową,- młodszą.
Znakomici wykonawcy i dobry
klimat, powoduje, iż spotkania
te dostarczają niezapomnianych doznań artystycznych.
AG

Święto pieczonego ziemniaka
społy dziewcząt i chłopców. Tym
razem dziewczynki okazały się
lepsze. Dorośli wystartowali w
najszybszym obieraniu i ścieraniu ziemniaków. Zwyciężczynią
okazała się Aleksandra Lesisz z
Zespołu „Gozdowianki”, dwa
równorzędne drugie miejsca
przypadły panom: Wacławowi
Imiołkowi oraz Andrzejowi
Firlejowi. Trzecie miejsce zajęła
Marianna Kwiecień.
Święto Pieczonego Ziemniaka swoim charakterem nawiązuje do imprezy ludowej, w
związku z tym nie mogło na nim
zabraknąć występów zespołów
i kapel ludowych. W tym roku
zaprezentowali się: Kapela „Sami Swoi”, „Sąsiedzi” z Tychowa Starego, kapela Krzysztofa
Rokicińskiego, kapela Wacława Imiołka, Zespół śpiewaczy
„Gozdowianki” i „Czerwone
Korale”. Występy zespołów i
kapel były doskonałą okazją do
tańca, z czego chętnie korzy-

stali uczestnicy imprezy. Został
również ogłoszony konkurs na
najlepiej wykonany taniec ludowy. Zwycięzcami konkursu
zostali: Barbara Kwiecień i Stanisław Kwiecień, drugie miejsce
zajęli Anna Wikło i Kazimierz
Sułek a trzecie Zoﬁa i Andrzej
Firlej. Otrzymali oni nagrody w
postaci sprzętu AGD. Pozostałe
pary otrzymały nagrody pocieszenia.

Każdy kto przybył na Święto
Pieczonego Ziemniaka mógł
spróbować staropolskich potraw i upiec kiełbasę przy ognisku. Po zakończeniu konkursów ludzie chętnie tańczyli w
rytm utworów granych przez
zespół w składzie: A. Rajkowski, E. Płużycki, J. Szymczak i
M. Słomka. Zabawa trwała do
godzin wieczornych.
A.Malinowska

AKCJA ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Urząd Gminy w Jedlińsku informuje, że 8,9 października 2010 r. zostanie przeprowadzona na terenie Gminy bezpłatna zbiórka
zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i zużytych źródeł światła.
Zbiórka obejmuje m.in. sprzęt radiowo – telewizyjny, komputery, sprzęt gospodarstwa domowego np. lodówki, pralki, zmywarki,
żelazka, piecyki elektryczne, wzmacniacze, wiertarki, szliﬁerki, mikrofalówki, kuchenki, odkurzacze , zabawki, sprzęt rekreacyjny i
sportowy, świetlówki, lampy wyładowcze oraz żarówki kompaktowe i baterie alkaliczne.
Zużyty sprzęt należy wystawić w godz. rannych przed posesję w miejscu dostępnym, umożliwiającym odbiór.
Harmonogram odbioru:
• 8 października 2010r. (piątek) w godz. 8:00-15:00- w miejscowościach: Wielogóra, Klwatka Szlachecka, Klwaty, Kamińsk,
Piastów, Wsola, Józefówek.
• 9 pażdziernika 2010r. (sobota) w godz. 8:00-15:00 – w miejscowościach: Wola Gutowska, Gutów, Jankowice, Górna Wola,
Ludwików, Narty, Gryzów, Mokrosęk, Jedlanka (Kępiny, Podszosie, Warszawa, Czarna Rola),Jedlińsk, Piaseczno, Lisów, Bierwiecka Wola, Godzisz, Bierwce, Czarny Ług, Boża Wola, Wierzchowiny, Huta Wierzchowska, Kruszyna, Jeziorno, Urbanów, Nowa
Wola, Romanów, Nowe Zawady, Stare Zawady, Józefów, Janki, Moczydło, Płasków.
Tel. Kontaktowy: 508-246-066 – pracownik ﬁrmy Optima Recykling

3

V TURNIEJ SOŁECTW
Dopisała nie tylko pogoda, ale też wystawcy, artyści,
zaproszeni goście i – co najważniejsze licznie zgromadzona publiczność .

N

ajwiększą niewiadomą
12 września była pogoda. Pomimo ciężkich chmur
wiszących nad jedlińskim
Rynkiem, nie spadła ani jedna kropla deszczu. Tegoroczny V Turniej Sołectw Gminy
Jedlińsk rozpoczął się o godz.
13.30, z powodu kaprysów aury, na Rynku.
Dzięki temu impreza zyskała
niepowtarzalny klimat, i wystrój. Organizatorem imprezy
był Wójt Gminy oraz Gminne
Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej w Jedlińsku. Na turniej przybyli: Przewodniczący Rady Powiatu – Edward
Krok, Przewodniczący Rady
Gminy – Henryk Krzak. Do
zawodów stanęło 8 drużyn
z sołtysami : Bierwiecka Wola
-Włodzimierz Życki, Jedlanka - Kazimierz Bartosiak,
Klwatka Szlachecka- Stanisław
Skrzek, Klwaty - Tadeusz Gos
z radnym Janem Michalskim,
Ludwików– Mirosław Kaszuba, Piaseczno – Marek Janiec,
Wielogóra - Stanisław Dryja,
Stare Zawady – Bożena Gut.
Sołectwa zmierzyły się ze sobą
w następujących konkurencjach: sztafecie sprawnościowej, toczeniu beli siana, biegu
z taczką, przenoszeniu partnera, dojeniu sztucznej krowy, rzucie podkową do celu,
pleceniu powróseł i konkursie
kulinarnym. W tym roku dużo
emocji wywołała konkurencja
,,niespodzianka”. Przystępując
do niej, sołectwa nie wiedziały
z czym przyjdzie im się zmierzyć. Była ona bardzo widowiskowa, ciekawa i wzbudziła
wiele emocji. Utrzymywana
była w największej tajemnicy,
aż do samego końca. Udział
w niej wzięli zarówno panie
jaki i panowie. Polegała ona
na zawiązaniu jak największej
liczby krawatów w ciągu 1 minuty. Ponadto sołectwa otrzymały dodatkowe punkty za
udział w letnich konkursach
i turniejach oraz za tzw. prezentację miejscowości na turnieju. Sołectwa promowały się

od stoisk, na których można
było popróbować wypieków
kulinarnych po programy artystyczne. Prezentację sołectw
oceniała komisja w składzie:
Włodzimierz Dłużewski - wicewójt gminy, ks. Andrzej
Wąsik – prof. Seminarium
Duchownego w Radomiu oraz
Ilona Starzyńska – skarbnik
gminy. Natomiast konkurs
plecenia powróseł oceniał
Przewodniczący Rady Gminy
– Henryk Krzak wraz z panią skarbnik. W skład komisji
oceniającej konkurs kulinarny
weszły m.in. członkinie Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego ,,RAK”- Halina Głuch,
Barbara Makulska oraz dyrektor GPB Jedlińsku Bożena
Starzyńska. Wszystkie konkurencje przygotowali i poprowadzili pracownicy Gminnego
Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej w Jedlińsku: Anna
Malinowska, Teresa Leśniewska i Łukasz Kurek. Po zakończeniu wszystkich konkurencji
i podliczeniu punktów przyszedł czas na podsumowanie
turnieju i wręczenie nagród
przez wójta gminy. Wszystkie
sołectwa otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięskie sołectwo puchar.
I miejsce - 87 pkt. zdobyło sołectwo Ludwików. W nagrodę
pojadą oni na jednodniową
wycieczkę ufundowaną przez
Wójta Gminy,
II miejsce - 82 pkt. Bierwiecka Wola - nagroda pieniężna
w wysokości 1500 zł do zrealizowania na rzecz sołectwa
ufundowana przez Wójta
Gminy,
III miejsce - 75 pkt. Stare
Zawady- nagroda pieniężna
w wysokości 1000 zł do zrealizowania na rzecz sołectwa
ufundowana przez Południowo Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku,
IV miejsce - 68 pkt. Piaseczno- nagroda w postaci zestawu kosmetyków ufundowana
przez Laboratorium Kosmetyczne Dr Ireny Eris,

Bieg z taczką na czas.

V miejsce - 54 pkt. Klwatynagroda w postaci zestawu kosmetyków ufundowana przez
Laboratorium Kosmetyczne
Dr Ireny Eris,
VI miejsce - 51 pkt. Wielogóra- nagroda w postaci zestawu kosmetyków ufundowana
przez Laboratorium Kosmetyczne Dr Ireny Eris,
VII miejsce - 42 pkt. Klwatka Szlachecka - kosmetyki od
Firmy AVON oraz sprzęt sportowy od organizatorów,
VIII miejsce 37 pkt. Jedlanka- produkty Zakładu Mleczarskiego FIGAND.
Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych
mieszkańcach naszej gminy.
W podróż dookoła świata zabrał ich TEATR PICCOLO
w spektaklu ,,Piraci Kapitana
Haka” Nie zabrakło też takich
atrakcji jak: malowanie twarzy, konkurs rysunkowy z nagrodami czy przejażdżka na
kucu. Ponadto wszyscy, którzy
przybyli tego dnia na Jedliński
Rynek mogli posłuchać muzyki w wykonaniu rodzinnego
zespołu ,,Czarne Perły”, Pawła
Motyki. Publiczność zachwycił nie tylko grą na akordeonie
jego 10 letni syn Piotr, ale
również szanty śpiewane przez
zespół. Za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Tego dnia można był również
sprawdzić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy na
roli. Organizatorem i fundatorem nagród w tym konkursie
był KRUS oddział w Radomiu.
Można było również zakupić
ciekawe pozycje książkowe na
stoisku GPB w Jedlińsku, lub
uzyskać fachową wiedzę o pozyskiwaniu środków z UE na
stoisku LGD Razem dla Ra-

Tej jesieni Teatr Powszechny w Radomiu szczególnie poleca Państwa
uwadze nowy musical „Carmen Latina”, który miał swoją polską prapremierę
20 czerwca. Po wakacyjnej przerwie spektakl wznowimy już 18 września. Inspirowany mistrzowską operą Bizeta musical „Carmen Latina” to realizowane
z rozmachem, tętniące życiem widowisko ze znakomicie nakreśloną, intrygującą fabułą, barwnymi postaciami, olśniewającymi układami choreograﬁcznymi, imponującą scenograﬁą, a nade wszystko - porywającą muzyką w nowej
aranżacji i brawurowym wykonaniu. Wielkie, znane wszystkim doskonale hity
wersji operowej zabrzmią w spektaklu zaskakująco i bardzo współcześnie.
Przedsprzedaż biletów: Tel. 48 384 53 22, 604 56 64 06,
bilety@teatr.radom.pl, www.ebilet.pl
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domki”. Emocje sięgnęły zenitu, gdy na scenie pojawiły się
gwiazdy wieczoru Majka Jeżowska, Hanna Śleszyńska Robert Rozmus ,Wojciech Kaleta.
Trwające łącznie pond półtorej
godziny występy artystów odbywały się z atmosferze euforii
licznie zgromadzonych fanów.
Impreza trwała do późnych
godzin wieczornych z DJ-em
MARTINEM.
Agnieszka Gryzek
Serdeczne podziękowania
kieruję do sponsorów, mediów, oraz wszystkich tych,
którzy pomogli w organizacji
imprezy. Dziękuję Zakładowi
Gospodarki Komunalnej z Jedlińska - za bezpłatny transport sceny, OSP z Jedlińska,
Policji z Jedlińska. Dziękuję
członkom komisji turniejowych, za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu V Turnieju Sołectw.
Patroni medialni
Radio Record, Radio Plus, Echo
Dnia, Teraz Radom, Panorama
Radomska, Tygodnik Radomski,
portal internetowy ﬁtt.pl.
Zdjęcia z imprezy na stronie
internetowej www.ck.jedlinsk.pl

Sponsorzy imprezy
Południowo
Mazowiecki
Bank Spółdzielczy
w Jedlińsku
Laboratorium
Kosmetyczne
Dr Ireny Eris
Firma kosmetyczna
AVON
Zakład Mleczarski
FIGAND

Starszy sierżant Rafał Świetlik - Dzielnicowy rejonu I.
Jest policjantem z 12-letnim
stażem pracy, a w Posterunku
Policji w Jedlińsku pracuje od
10 lat.
Do jego rejonu służbowego
należą następujące miejscowości: Jedlińsk, Jedlanka, Kępiny,
Narty, Gryzów, Lisów, Wola
Bierwiecka, Bierwce, Wierzchowiny, Kruszyna, Nowe Zawady, Stare Zawady, Boża Wola, Romanów, Urbanów, Płasków, Janki, Jeziorno, Czarny

D

nia 22 sierpnia odbyły
się dożynki w Jankowicach. Mieszkańcy mogli
posłuchać licznych występów
folklorystycznych w wykonaniu zespołów: SORBIN, Grzybowianie, Czerwone Korale,
Gozdowianki i DPS w Jedlance. Następnie msze dziękczynne za tegoroczne plony odbyły
się: 29 sierpnia w Jedlińsku i 5
września w Lisowie. Dożynki
powiatowe w tym roku odbyły
się 29 sierpnia w Wolanowie.
Zorganizowane one zostały
przez Starostwo Powiatowe w
Radomiu i władze Gminy Wolanów.
W tym roku do na najładniejszy wieniec przystąpiło
11 wieńcy z terenu powiatu
radomskiego. II nagrodą uho-

Poznaj naszych dzielnicowych

Ług, Godzisz,
Pias eczno,
Obózek, Nowa
Wola,
Czarna Rola,
Moczydło.
Jego hobby
to podróże
po świecie i
Polsce. Interesuje się również
sportem,a w szczególności koszykówką i tenisem ziemnym.
Nr służbowy: 695 889 957.

szczególnie
żeglarska
i jazz, gra
w
trzech
zespołach
i twierdzi,
że nie ma
lepszego
sposobu
na rozładowanie stresów
w życiu codziennym, interesuje się również malarstwem.
Nr służbowy: 696 497 052.

Dożynki

norowano wieniec z Jedlińska
wykonany przez Zespół Czerwone Korale.
To nie jedyny akcent gminy
Jedlińsk na dożynkach powiatowych. W konkursie młócenia zboża cepami zwyciężył
sołtys z Piaseczna Marek Janiec, a konkursie ubijania masła Barbara Drabik. Ogłoszono
również wyniki w konkursie
,,Wzorowa pasieka’’. I i II miejsce przypadło mieszkańcom
gminy Jedlińsk: Kazimierzowi
Kwietniowi z Ludwikowa oraz
Tadeuszowi Krekorze z Jedlińska. Medalem ,,Zasłużony dla
Powiatu Radomskiego” został
uhonorowany dyr PSP w Jedlińsku Dariusz Cielniak.
AG

Dożynki w Jankowicach - uroczyste przekazanie chleba.

Młodszy aspirant Jerzy Paweł Motyka - Dzielnicowy
rejonu II. W Policji pracuje
od 17 lat, a na terenie gminy
w Jedlińsku od 16 lat. Do jego rejonu służbowego należą
następujące
miejscowości:
- Jankowice, Gutów, Bród,
Górna Wola, Ludwików, Wola Gutowska, Mokrosęk, Piastów, Kamińsk, Wsola, Marcelów, Józefów, Wielogóra,
Klwaty, Klwatka Szlachecka.
Jego pasją jest muzyka,

Zespół „Czerwone korale” na dożynkach powiatowych w Wolanowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jedlińsku informuje,
że od 1 kwietnia 2010 r. rozpoczął działalność
Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla osób
i rodzin doświadczających przemocy domowej
- świadków przemocy i osób posiadających jakiekolwiek informacje o podejrzeniu krzywdzenia, osób które w wyniku sytuacji losowej potrzebują niezwłocznie pomocy specjalisty.
Celem pracy Punktu Konsultacyjnego- Informacyjnego jest:
uruchamianie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej, udzielanie porad psychologicznych, prawnych
i socjalnych;
W punkcie świadczyć będą nieodpłatnie pomoc następujący
specjaliści: psycholog, prawnik, pedagog.
Spotkania odbywają się w trzeci piątek każdego miesiąca w
godz-10-12 tej w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych ul. Krótka 1
Wszystkim osobom, które zgłaszają się do Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego i z ważnych przyczyn nie będą chciały
ujawnić swoich personaliów, specjaliści zapewniają anonimowość.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku,
pokój nr 13,
specjalista pracy socjalnej Marianna Fidos
Tel. 48 32 13 127

Pracownicy Ośrodka Zdrowia we Wsoli
składają serdeczne podziękowania:
* Dyrekcji ZSP we Wsoli, gronu pedagogicznemu,
administracji, pracownikom obsługi za 14 lat
współpracy, rodzinną atmosferę, pomoc i życzliwość.
* Panu Krzysztofowi Wieczorkowi - radnemu ze
Wsoli, za oddanie i wkład w organizację
uroczystego otwarcia Ośrodka Zdrowia.
* Kierownictwu i pracownikom ZGK w Jedlińsku
za nieodpłatny transport mebli oraz sprzętu
medycznego do nowo otwartego budynku.
Zwycięska drużyna Ligi Gminnej z Klwat.
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Z prac Rady Gminy

S

esje Rady Gminy Jedlińsk
odbyły się :
-28 czerwca 2010 r.
-23 sierpnia 2010 r.
Rada podjęła uchwały w
sprawie:
-28 czerwca:
-Nr XL/17/2010 wprowadzenia zmian w budżecie gminy
Jedlińsk na 2010 r.
-Nr XL/18/2010 określenia
zakresu i formy informacji o
przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze ,
Nr XL/19/2010 prac nad projektem uchwały budżetowej,
Nr
XL/20/2010
zmiany
uchwały Nr XXXVII/2/2010
Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28
stycznia 2010 r.
Nr XL/21/2010 przyjęcia
„Szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku
publicznego w razie jej powołania oraz z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3
ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”,
Nr XL/22/2010 nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
Jedlińsk,
Nr XL/23/2010 rozpatrzenia
skargi,
Nr XL/24/2010 nadania
nazwy ulicy w sołectwie Jedlińsk.
- 23 sierpnia :
XLI/25/2010 wprowadzenia
zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2010 rok.
Wójt wydał Zarządzenia w
sprawie:
-zmiany w składzie obwodowej

komisji wyborczej w wyborach
na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010
r.( dwa zarządzenia),
-powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w
Jedlińsku,
-powołania Komisji odbioru
zadania inwestycyjnego „ Budowa drogi gminnej Południowej obwodnicy Jedlińska,
-powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego,
-ogłoszenia II publicznego
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Jedlińsk,
-wdrożenia
dokumentacji
przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie
Gminy w Jedlińsku,
-powołania Komisji odbioru
robót zadania „Zagospodarowanie Centrum Wsi ul. Warszawska,
-udzielenia pomocy ﬁnansowej uczniom na zakup podręczników,
-ustalenia wysokości boniﬁkaty,
-przedłożenia informacji o
przebiegu wykonania budżetu
Gminy Jedlińsk za I półrocze
2010 r.
-powołania Komisji do odbioru budynku Ośrodka zdrowia
we Wsoli,
-ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy
Jedlińsk,
-odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy
Jedlińsk,
-powołania Komisji w celu
przeprowadzenia okresowej

inwentaryzacji sprzętu obrony
cywilnej,
-wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2010
r. ( 5 zarządzeń),
-powołania Komisji Przetargowej na:
* przebudowę drogi gminnej
Obózek-Bierwce,
* remont posadzek w pomieszczeniach PSP w Starych Zawadach,
* wyrównanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich
poprzez budowę Szkoły Podstawowej w Bierwcach,
* przeprowadzenie przetargu
nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości komunalnych
Gminy Jedlińsk,
* przebudowę drogi gminnej
Wielogóra-Klwaty,,
* przebudowę drogi gminnej
Wierzchowiny –Huta-Zielonka,
* remont ulic w Jedlińsku ul.
Warszawska, ul. Warecka, ul.
Pocztowa,
* budowę Centrum Kultury
Wiejskiej w Bierwieckiej Woli,
* utworzenie szkolnego placu
zabaw w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła
przy ZSP im. W. Gombrowicza
we Wsoli”,
* dowóz i przywóz uczniów do
szkół na terenie gminy Jedlińsk
w roku szkolnym 2010/2011,
* zakup-sprzedaż artykułów
mięsnych i wyrobów wędliniarskich oraz warzyw dla stołówek szkolnych we Wsoli i w
Jedlińsku,
* remont ulic w Jedlińsku ul.
Lipowa i ul. Kwiatowa,
* modernizację oświetlenia
drogowego w gminie Jedlińsk.

Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. w sprawie
zarządzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st.
Warszawy i rad dzielnic
m. st. Warszawy oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast –
na dzień
21 listopada 2010 r.
Rozporządzenie opublikowane jest w (Dz. U.
z dnia 20 września 2010
r. Nr 171 poz. 1151).
Załącznikiem rozporządzenia jest kalendarz
wyborczy.
Wszystkie
informacje dotyczące
wyborów jednostek samorządu terytorialnego,
tworzenia
komitetów
wyborczych , zgłaszania kandydatów oraz
pozostałe znajdują się
na stronie Państwowej Komisji Wyborczej
www.pkw.gov.pl Obecna kadencja kończy
się w dniu 12 listopada
2010 r.

„LATO W BIBLIOTECE”

J

ak co roku, w wakacje
Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku przygotowała wiele ciekawych atrakcji
dla młodych czytelników.Były
konkursy, zabawy, gry, a także
projekcje ﬁlmów.
W sierpniu na zaproszenie
Dyrektor Miejsko- Gminnej
Biblioteki w Iłży czytelnicy
odwiedzili bibliotekę. Spore
przeżycia towarzyszyły uczest-

nikom wycieczki podczas
wizyty w Muzeum Regionalnym. Z wielkim zainteresowaniem obejrzeliśmy wystawę historyczną prezentującą dzieje
miasta i regionu iłżeckiego.
Niezapomnianą, pełną wrażeń atrakcją było wejście na
zamek biskupów krakowskich
z basztą i tarasem widokowym.
U stóp zamku wysłuchaliśmy

Warto przeczytać
„Jedlińsk i okolice”
Publikacja zawiera bogaty materiał ilustracyjny z opisem najciekawszych miejsc, które warto
zobaczyć. To znakomity prezent dla każdego,
który chce wzbogacić swoją wiedzę o gminie Jedlińsk. Książkę można kupić w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlińsku, ul. Krótka 1.
Więcej informacji na stronie internetowej biblioteki - www.biblioteka.jedlinsk.pl.
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przeczytanej legendy o Iłży.
Wizytę w tym uroczym miasteczku zakończyliśmy degustacją smacznych lodów.

Wakacyjne chwile spędzone w Iłży na długo pozostaną
nam w pamięci.
Bożena Starzyńska

G

minne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
w Jedlińsku było organizatorem Akcji Lato. Tegoroczne
przedsięwzięcie
przebiegało
pod hasłem: Recepta na nudę.
Wszystkie dzieci, które wakacje
spędzały w domu mogły wziąć
udział w ciekawych zajęciach
precyzyjnie dopasowanych do
ich zainteresowań i możliwości. Wakacyjna oferta była dość
obszerna i różnorodna. Dzieci mogły w sposób aktywny
i pożyteczny spędzić wolny czas
w przyjaznym i bezpiecznym
otoczeniu. Wakacyjne zajęcia
prowadzone były w GCK i KF
w Jedlińsku, jak również w placówkach podległych: w Ludwikowie, Lisowie i Jedlance. Akcja Lato rozpoczęła się od tradycyjnej imprezy Sobótkowej
na Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Wielu pozytywnych emocji dostarczyło przedstawienie pod
tytułem „Kot w butach” , które zostało sﬁnansowane przez
Pawła Adamczyka, właściciela
P.P.H.U „Adamczyk” i Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Jedlińsku. Widzowie mogli
obejrzeć także występ młodzieży ze studia aktorskiego
Scena M, we fragmencie „Pieśni Świętojańskiej o Sobótce”.
Swoje programy artystyczne
zaprezentowali też mieszkańcy
z DPS w Jedlance oraz Zespół
czerwone Korale. Nie zabrakło
również sportowych konkurencji i jak przystało na Sobótkowy

Akcja lato
wieczór puszczania wianków
i poszukiwania kwiatu paproci.
Na każdy dzień wakacji rozpisane zostały zajęcia. Były to
różne konkursy i turnieje. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się quizy, krzyżówki, zgadywanki, ale także zajęcia plastyczne
oraz turnieje: piłkarzyków, tenisa stołowego i warcab. Dość
często zajęcia odbywały się na
świeżym powietrzu. Gdy tylko
pogoda była sprzyjająca oferowaliśmy dzieciom gry i zabawy
na Ośrodku Sportu. Ważnym
elementem wakacyjnych zajęć
były rozmowy dotyczące bezpieczeństwa oraz złych skutków nałogów. Wśród zaplanowanych na wakacje atrakcji nie
mogło zabraknąć rajdu rowerowego. W tym roku uczestnicy wybrali się do Muzeum
Gombrowicza we Wsoli, pokonując nie lada przeszkody (kto
był- ten wie). Bowiem w celu
zapewnienia bezpieczeństwa
dzieciom ominęliśmy ruchliwą
7-kę i trasa wiodła przez okoliczne łąki i piaszczyste drogi.
Rajd zakończył się w Świetlicy
w Lisowie pieczeniem kiełbasek przy ognisku.
Kolejną atrakcją podczas
tych wakacji było pojawienie
się studentów-wolontariuszy,
którzy działają w ramach programu Projektor. Tego lata realizowali oni u nas projekt „Jasność = Własność”. Wyjaśnił on
dzieciom i młodzieży na czym
polega różnica między własnością państwową a własnością

prywatną. Obok nauki był też
czas na zabawę.Studenci uczyli
dzieci tańca w rytm afrykańskich utworów i prowadzili zajęcia sportowe.
Nagrodą dla dzieci, które
aktywnie uczestniczyły w zajęciach w ramach akcji LATO
była pięciodniowa wycieczka w góry, sﬁnansowana ze
środków Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych. W tym roku
pojechało na nią 40 osób z terenu gminy.
Mamy nadzieję, że z roku na
rok w akcji Lato będzie brała udział coraz większa liczba
młodych ludzi. Na kolejną akcję zapraszamy już w następne
wakacje.
Oprócz wyżej wymienionych
wakacyjnych atrakcji miały
miejsce Turnieje o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk. Był to Turniej Dzikich Drużyn i Turniej
Siatkówki Plażowej. W Turnieju Dzikich Drużyn wzięło udział 9 zespołów z terenu
gminy. Jego zwycięzcami okazali się zawodnicy z Wielogóry,
na drugim miejscu znalazł się
zespół z Jedlińska, a na trzecim
zespół ze Starych Zawad. Miejsce czwarte przypadło zawodnikom z Ludwikowa, a piąte III
drużynie z Jedlińska. Kolejne
szóste miejsce zajęła Bierwiecka Wola I, a siódme II drużyna
z Jedlińska. Na miejscu ósmym
znaleźli się uczestnicy z Jankowic, a na dziewiątym Bierwiecka Wola II.

Najlepszym
bramkarzem
okazał się Albert Kociński
z Bierwieckiej Woli, najwszechstronniejszym zawodnikiem
został Michał Dobrowolski
z Wielogóry, a królem strzelców
Mateusz Kowalik ze Starych
Zawad, który zdobył 10 goli.
W Turnieju Siatkówki Plażowej , który odbył się w sierpniu
zwycięską drużyną okazał się
Jedlińsk, drugie miejsce zajęła
drużyna ze Wsoli, trzecie Jedlanka a czwarte Bierwiecka
Wola. Łącznie w tym turnieju
wzięło udział 7 drużyn z terenu
gminy.
Oprócz Dzikich Drużyn
i Siatkówki Plażowej rozgrywana była także III edycja Ligi
Gminnej. W rywalizacji wzięło
udział sześć sołectw. Były to:
Wierzchowiny, Klwatka Szlachecka, Ludwików, Klwaty,
Bierwiecka Wola i Jankowice.
każda z drużyn rozegrała po
pięć meczy. Najlepsi okazali
się zawodnicy z Klwat, drugie
miejsce zajęła drużyna z Klwatki Szlacheckiej. Trzecie miejsce
przypadło drużynie z Ludwikowa. Czwarte miejsce zajęła
drużyna z Wierzchowin, a piąte z Bierwieckiej Woli. Szóstą
lokatę zajął zespół z Jankowic.
Wszystkie drużyny, które wzięły udział w rozgrywkach Ligi
Gminnej otrzymały nagrody
w postaci akcesoriów i sprzętu
sportowego.
Anna Malinowska,
Łukasz Kurek

Uczestnicy turnieju siatkówki plażowej

Uczestnicy turnieju „Dzikich drużyn”

Nauka pieczenia chleba na wycieczce w Sidzinie

Zabawa animacyjna w ramach projektu „Jasność=Własność”
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PODSUMOWANIE INWESTYCJI GM
EDUKACJA i SPORT
Lp

Nazwa

Zakończenie

Koszt w zł

1

Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlińsku

2007

330.632,81

2

Remont – termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w
Starych Zawadach gmina Jedlińsk

2007

441.630,00

3

Wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na PCV i Al.
przy Szkole Podstawowej w Ludwikowie

2007

56.766,81

4

Remont – termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w
Jedlance

2008

288.033,46

5

Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Publicznej Szkole
Podstawowej w Jedlance

2009

109.946,07

6

Wymiana stolarki przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli

2009

113.818,73

7

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych
we Wsoli

2010

129.446,53

8

Remont posadzek w pomieszczeniach Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Zawadach

2010

70.080,24

9

Utworzenie placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół we Wsoli

2010

136.990,08

10

Wyrównywanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich poprzez budowę Szkoły w Bierwcach

2010-2011

4.986.434,80

11

Budowa boiska sportowego do koszykówki przy Zespole Szkół
Publicznych we Wsoli

2008

153.006,69

12

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej Bierwieckiej Woli

2008

369.674

13

Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012
w Jedlińsku

2009

1.206.580

Szkoła Podstawowa w Jedlance

Szkoła Podstawowa w Jedlińsku

Wielofunkcyjne boisko sportowe w Bierwieckiej Woli

Budowa szkoły w Bierwcach
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W

yrównywanie szans edukacyjnych
na obszarach wiejskich poprzez
budowę Szkoły Podstawowej w Bierwcach
- inwestycja uzyskała doﬁnansowanie unijne
85% to jest 4.238.469,57zł w ramach Działania
7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”, RPO
WM 2007-2013. Celem projektu jest poprawa
warunków, bezpieczeństwa i jakości nauczania,
stworzenie szkoły integracyjnej z klasami
integracyjnymi, wobec groźby likwidacji
istniejącej placówki i zamknięcia starego obiektu
szkolnego ze względu na zły stan techniczny.
Zadanie będzie zakończone w 2011r.

Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach

Kotłownia gazowa w szkole w Jedlance

Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 w Jedlińsku

Wielofunkcyjne boisko przy ZSP we Wsoli

MINNYCH W KADENCJI 2006-2010
INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

W

celu usprawnienie standardów
jakości usług służby zdrowia
powstały następujęce inwestycje:
- Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Bierwcach -zrealizowana w okresie
2007 - 2008r. Całkowity koszt wyniósł
1.126.700,37zł. Zadanie polegało na
budowie nowego budynku ośrodka
zdrowia i zagospodarowaniu terenu
wokół ośrodka (doświetlenie, parking,
zieleń, ławeczki) przy udziale 500.000
zł dotacji Samorządu Województwa
Mazowieckiego;
- Budowa Ośrodka Zdrowia we
Wsoli - zrealizowana w 2010r. Do tej
pory ośrodek zdrowia funkcjonował
w pomieszczeniach Zespołu Szkół
Publicznych we Wsoli. Nowy ośrodek
posiada 193,03 m2 powierzchni
użytkowej i zapewnia dostęp osobom
niepełnosprawnym. W ramach zadania
nastąpiło: zagospodarowanie terenu
wokół budynku poprzez wybudowanie
parkingu i ciągów pieszo - jezdnych,
skwerów zieleni, doświetlenie terenu
stylizowanymi lampami, motaż ławeczek
i koszy na śmieci. Koszt z budżetu gminy
1197 589,34zł. Projekt został wstępnie
zatwierdzony przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego do doﬁnansowania ze
środków Unii Europejskiej w ramach
RPO WM 2007-2013.

Ośrodek Zdrowia we Wsoli

Ośrodek Zdrowia w Bierwcach

INFRASTRUKTURA KULTURY

G

Świetlica w Lisowie

Świetlica w Jankowicach

Muzeum im. W. Gombrowicza we Wsoli

Świetlica w Ludwikowie

mina rozbudowuje zaplecze
kulturalne.
W 2009 r. rozpoczęło na terenie
gminy, we Wsoli działalność Muzeum
im. Witolda Gombrowicza instytucja
kultury Samorządu Województwa
Mazowieckiego, które jest miejscem
wystaw,
spotkań
muzycznych,
koncertów,
imprez
literackich,
prezentacji poezji i prozy.
W poprzednich latach Gmina
Jedlińsk
zrealizowała
remonty
świetlic wiejskich w Ludwikowie
a następnie w Jankowicach -przy
udziale dotacji unijnej, remont
świetlicy wiejskiej w Lisowie
W bieżącym roku rozpoczęła się
budowa Centrum Kultury Wiejskiej
w Bierwieckiej Woli. Zadanie
będzie doﬁnansowane ze środków
inicjatywy LEADER wdrażanej przez
Lokalna Grupę Działania „Razem dla
Radomki”.
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PODSUMOWANIE INWESTYCJI GM
INWESTYCJE DROGOWE W 2007 r.
Lp

Długość

Koszt w zł

1

Przebudowa drogi gminnej Płasków – Józefów w miejscowości Płasków

Nazwa

560 mb

134.969,58

2

Przebudowa drogi gminnej Zawady Stare w miejscowości Zawady Stare

780 mb

195.266,49

3

Przebudowa drogi gminnej Wielogóra ul. Słoneczna

665 mb

179.99,12

4

Przebudowa drogi gminnej Wierzchowiny w miejscowości Wierzchowiny

800 mb

204.401,24

5

Przebudowa drogi gminnej Wola Gutowska w miejscowości Wola Gutowska

6

Przebudowa drogi gminnej Piastów – Wsola w miejscowości Piastów

7

Przebudowa drogi gminnej nr 133 w miejscowości Jedlińsk (ul. Polna)

8

Przebudowa drogi gminnej Kępiny – Narty w miejscowości Kępiny

9

560 mb

175.676,44

1.335 mb

335.844,97

790 mb

538.788,60

1.120 mb

124.530,28

Przebudowa drogi gminnej ul. Dojazdowa, ul. Wiśniowa, ul. Krótka-Wielogóra

773 mb

237.853,98

10

Przebudowa drogi gminnej Klwaty – Kolonia w miejscowości Klwaty

520 mb

132.352,43

11

Przebudowa drogi gminnej ul. Gombrowicza, ul. Pałacowa -Wsola

550 mb

358.613,00

12

Przebudowa drogi gminnej - asfaltowanie ul. Długiej -Wielogóra

840 mb

93.689,90

Otwarcie drogi Kruszyna - Berwce

INWESTYCJE DROGOWE W 2008 r.
Lp

Nazwa

1

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Jedlińsku

2

Przebudowa drogi gminnej ul. Energetyków w Jedlińsku

3

Przebudowa drogi gminnej Jeziorno - Wykrętek

4
5

Długość

Koszt w zł

400 mb

242.212,70

369 mb

330.668,10

1.430 mb

398.200,48

Przebudowa drogi gminnej Wola Gutowska - Ludwików

665 mb

179.147,73

Przebudowa drogi gminnej Klwaty – Kamińsk

437 mb

139.875,23

6

Asfaltowanie drogi gminnej Jedlanka - Narty

1.120 mb

203.545,78

7

Asfaltowanie drogi gminnej Wielogóra ul Relaksowa

633 mb

153.466,85

8

Przebudowa drogi gminnej Wielogóra – Klwaty

800 mb

322.255,29

9

Przebudowa drogi gminnej Gutów Bród - Ludwików

1.450 mb

496.327,66

10

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Wielogórze

670 mb

209.368,33

11

Przebudowa drogi gminnej Klwaty – Stara Wieś

510 mb

140.771,20

12

Przebudowa drogi gminnej Janki - Bierwiecka Wola w miejscowości Janki

466 mb

155.172,80

13

Przebudowa drogi gminnej ul. Wrzosowa we Wsoli

505 mb

221.057,01

14

Przebudowa drogi gminnej ul. Poprzeczna w Wielogórze

620 mb

168.722,22

15

Modernizacja –przebudowa drogi Nowa Wola

890 mb

283.556,55

16

Remont ulic i chodników w miejscowości Jedlińsk

330 mb

273.515,57

17

Przebudowa drogi gminnej Jedlanka – Bierwiecka Wola

1.980 mb

297.980,49

Otwarcie drogi w Płaskowie

Otwarcie drogi w Jeziornie

Otwarcie drogi w Wierzchowinach

Otwarcie drogi Jedlanka - Bierwiecka Wola

Otwarcie drogi w Ludwikowie

Otwarcie drogi Jedlanka - Nowa Wola

Ul. Gombrowicza we Wsoli

Otwarcie drogi w Jankowicach
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MINNYCH W KADENCJI 2006-2010
INWESTYCJE DROGOWE W 2009 r.
Lp

Ul. Piaskowa w Jedlińsku

Ul. Krótka w Wielogórze

Droga Gutów-Bród - Ludwików

Otwarcie drogi w Starych Zawadach

Otwarcie drogi Jedlanka - Nowa Wola

Nazwa

Długość

Koszt w zł

851 mb

269.341,95

Przebudowa drogi gminnej Lisów – Borki

1.220 mb

391.770,10

3

Przebudowa drogi gminnej Wielgóra – ul. Kościelna

1.105 mb

258.379,23

4

Przebudowa ulic w Jedlińsku Stawna - Krótka

381 mb

384.649,21

5

Przebudowa drogi gminnej Jankowice– Radomka

700 mb

289.840,95

6

Budowa parkingu przy ul. Gombrowicza we Wsoli

98 miejsc

366 397,56

7

Przebudowa drogi gminnej Jedlanka – Nowa Wola

695 mb

204.670,15

8

Przebudowa drogi gminnej Klwaty – Kamińsk

530 mb

156.231,49

1

Przebudowa drogi gminnej Wielogóra – Klwaty

2

9

Przebudowa drogi gminnej Wola Gutowska - Narty

800 mb

250.431,84

10

Modernizacja- przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Piastów

610 mb

195.680,80

11

Modernizacja drogi gminnej Wsola – Marcelów

735 mb

303.173,05

12

Przebudowa drogi gminnej Lisów - Świetlica

376 mb

186.953,48

13

Przebudowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej

500 mb

134.730,94

14

Przebudowa drogi gminnej Bierwce - Kruszyna

915 mb

323 083,69

15

Przebudowa drogi gminnej ul. Orkana w Wielogórze

770 mb

299.487,43

16

Przebudowa drogi gminnej Boża Wola - Wierzchowiny

1.030 mb

453.370,87

17

Budowa parkingu przy świetlicy w Ludwikowie

-

38.906,42

18

Przebudowa drogi gminnej Jedlanka- Bierwiecka Wola (schetynówka)

5.205 mb

1 061 752,30

INWESTYCJE DROGOWE W 2010 r.
Lp

Długość

Koszt w zł

1

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Piastów,

Nazwa

598 mb

178.063,32

2

Przebudowa drogi gminnej Boża Wola – Wierzchowiny

593 mb

178.640,09

3

Przebudowa drogi gminnej Nowe Zawady – Obózek

550 mb

208.830,02

4

Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Wielogórze

415 mb

224.156,49

5

Budowa drogi gminnej Południowej Obwodnicy Jedlińska

1.022 mb

3.824.140,78

6

Przebudowa drogi gminnej Budki Wierzchowskie – Bierwce

833 mb

368.999,46

7

Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa w Wielogórze

711 mb

259.773,22

8

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwaty

641 mb

237.206,28

9

Przebudowa drogi gminnej ul. Prusa w Jedlińsku

220 mb

249.983,38

10

Modernizacja - przebudowa drogi gminnej Jeziorno – Kąty,

1.050 mb

379.984,93

11

Modernizacja -przebudowa drogi gminnej Mokrosęk – E7

1.047 mb

369.446,84

12

Przebudowa drogi gminnej Piaseczno – Jedlińsk

663 mb

220.202,13

13

Przebudowa drogi gminnej Lisów - Dębniak

182 mb

104.318,41

14

Przebudowa drogi gminnej ul. Rataja w Wielogórze

104 mb

46.931,56

15

Przebudowa drogi gminnej Gutów – Bród

865 mb

335.021,65

16

Przebudowa drogi gminnej Piastów – PGR

672 mb

247.506,49

17

Przebudowa drogi gminnej Obózek - Bierwce

584 mb

254.954,03

18

Remont ulic w Jedlińsku ul. Warszawska, ul. Warecka, ul. Pocztowa

19

Przebudowa drogi gminnej Wielogóra – Klwaty

20
21
22

Odwodnienie we Wsoli ul. Sportowa i ul. Słoneczna

912 mb

442.302,46

2.367 mb

482.683,91

Przebudowa drogi gminnej Wierzchowiny – Zielonka

646 mb

256.531,62

Remont ulic w Jedlińsku ul. Lipowa i ul. Kwiatowa

489 mb

218.961,67

Do wykonania

Do wykonania

Otwarcie drogi Budki Wierzchowskie - Bierwce

Otwarcie ul. Piaskowej w Wielogórze
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PODSUMOWANIE INWESTYCJI GM
wyniku właściwego rozpoW
znania potrzeb i wzajemnego zrozumienia zrealizowano wiele

zadań i inwestycji infrastrukturalnych, nie zapominając o zdrowiu,
oświacie, kulturze, sporcie, turystyce czy bezpieczeństwie i porządku,
pozyskując wszelkie dostępne środki. Wszystkie postulaty w zakresie
zadań inwestycyjnych przedstawiane na zebraniach z mieszkańcami
poszczególnych sołectw zostały
sukcesywnie zrealizowane.
Duża mobilność mieszkańców
gminy a także bliskość ważnych
tras generuje konieczność traktowania inwestycji drogowych jako
zadanie priorytetowe. Stąd z roku
na rok przybywa w gminnie dobrej
jakości dróg.
Inwestycje objęły także budowę i przebudowę łącznie
5 mostów na rzece Radomce i Tymiance: dwa w Lisowie, po jednym
w Jedlińsku, Jedlance i Gutowie ze
środków własnych dotacji budżetu
państwa, środków unijnych, przy
pomocy żołnierzy Wojska Polskiego jednostki wojsk lądowych
z Chełmna oraz we współpracy
z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie i Samorządem Województwa Mazowieckiego.
W ostatnich latach modernizowane oświetlenie drogowe obejmuje sukcesywnie wszystkie sołectwa
na terenie Gminy Jedlińsk. Koszty realizacji z budżetu to w kolejnych latach: 2007 r. -189.717,76zł,
2008r. – 206.049,55zł, 2009r. –
348.230,59zł, 2010r. - 60.000,00zł.
Inwestycje drogowe
Powiatu Radomskiego
na terenie gminy
Przebudowa drogi powiatowej
Wieniawa- Przytyk – Jedlińsk
w miejscowości Wola Gutowska,
zrealizowana w 2007r., wykonano
775 m.b. asfaltowej nawierzchni,
koszt 218.007 zł – budżet Powiatu
Radomskiego, 150.000,00 – budżet
Gminy Jedlińsk.
Przebudowa drogi powiatowej
Jedlińsk- Bartodzieje – ŁukawaGłowaczów, zrealizowana w 2007r.,
wykonano 261 m.b. asfaltowej nawierzchni, koszt 72.958 zł – budżet
Powiatu Radomskiego, 70.000,00
– budżet Gminy Jedlińsk.
Przebudowa drogi powiatowej
Urbanów – Jedlanka, zrealizowana w 2007r., wykonano 1.470 m.b.
asfaltowej nawierzchni.
Powierzchniowe
utrwalenie
dróg powiatowych na terenie
Gminy Jedlińsk w 2008r. – zakres
robót objął 8.280 m.b. (droga powiatowa Wierzchowiny – Lisów,
droga powiatowa Nowe Zawady
– Bierwce Szlacheckie, droga powiatowa Wieniawa- Przytyk -Jedlińsk, droga powiatowa Urbanów
-Stare Zawady – Jedlińsk)- koszt to
ok. 700.000,00zł.
Przebudowa drogi powiatowej
w miejscowości Mokrosęk - inwestycja zrealizowana wspólnie z Powiatem Radomskim w 2010r. w wyniku której oddano do użytku odcinek o długości 2666 m biegnący
przez miejscowość Mokrosęk (gm.
Jedlińsk) w ciągu drogi powiatowej
nr 1133 Stara Błotnica – Jedlanka.
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Otwarcie drogi w Mokrosęku

Most na rzeczece Radomce w Lisowie

Otwarcie obwodnicy Jedlińska

Zmodernizowana ul. Warszawska w Jedlińsku

Powiat na tę inwestycję, której
koszt wyniósł ponad 1,5 mln zł,
otrzymał doﬁnansowanie z budżetu gminy Jedlińsk w wysokości 350 tysięcy.
Przebudowa drogi powiatowej Gulin – Wsola – Wojciechów – objęła w 2009 i 2010r.
miejscowość Wsolę – ul. Leśna.

W wyniku realizacji inwestycji
powstały: nowa nawierzchnia
ul. Leśnej, nowo utwardzone
pobocza, rowy, wjazdy gospodarcze, chodnik wzdłuż drogi.
Droga ta uzyskała doﬁnansowanie unijne.
W 2009r. Gmina Jedlińsk
wspólnie z Powiatem Radom-

skim otworzyła przebudowaną
drogę powiatową w miejscowości
Górna Wola na doﬁnansowanie
której przeznaczyła z budżetu kwotę
300.000,00zł. Łącznie przebudowano odcinek o długości 1600 metrów
drogi powiatowej Kaszów – Bród
w miejscowości Górna Wola. Powiat na to zadanie wydał 866 tys.
zł. Przedsiębiorstwo budownictwa
drogowego wybudowało nową szosę
o szerokości 5 m. Na podbudowie
położono nawierzchnię asfaltową,
utwardzono pobocza i wykonano
podjazdy do posesji oraz odwodniono drogę.
Ciekawsze projekty
dotyczące infrastruktury
drogowej
Zagospodarowanie centrum przestrzeni publicznej ul. Warszawska
w Jedlińsku- zrealizowany w 2010r.
Koszt całkowity to 1.160.979,89zł
Projekt uzyskał wsparcie ﬁnansowe
w wysokości 480.811,00zł z funduszy
unijnych PROW 2007-2013. W wyniku realizacji inwestycji nastąpiło
zagospodarowanie terenów poprzez
stworzenie skwerów zieleni, doświetlenie terenu stylizowanymi lampami, wyregulowanie i utwardzenie
chodników wraz z podjazdami na
posesje, wybudowanie parkingów,
montaż ławek parkowych, koszy na
śmiecie.
Budowa drogi gminnej Południowej Obwodnicy Jedlińska zakończona w 2010 r., doﬁnansowana
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Działania 3.1
„Infrastruktura drogowa” RPOWM
2007-2013 objęła budowę nowej
drogi z mostem na Tymiance. Realizacja inwestycji wyeliminowała
hałas, ryzyko stopniowej degradacji
przez ruch ciężkich pojazdów odnowionego rynku w Jedlińsku. Wartość
zadania 3.824.140,78zł koszty kwaliﬁkowane to 3.626.001,53zł zaś doﬁnansowanie unijne 70,30% wyniesie
kwotowo 2.549.079,07zł.
Budowa parkingu oraz infrastruktury towarzyszącej przy Muzeum Witolda Gombrowicza we
Wsoli wykonana w 2009r. poprawiła bezpieczeństwo komunikacji
z Zespołem Szkół Publicznych we
Wsoli oraz z Muzeum im. Witolda Gombrowicza poprzez powstanie parkingu na 98 miejsc, zatokę
dla autobusów oraz ciągu pieszego.
Zadanie w całości sﬁnansowane
zostało z dotacji Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie
366.397,56 zł.
Przebudowa drogi gminnej Jedlanka- Bierwiecka Wola – „schetynówka”- przy udziale dotacji
z budżetu państwa w ramach „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH
2008 - 2011”. W 2009r. przebudowany został odcinek 5.205 mb. poprzez utwardzenie jezdni poprzez
dodatkową warstwę nawierzchni,
remont mostu na rzece Tymiance,
wyproﬁlowanie zakrętów, uporządkowanie zieleni w obrębach pasa
drogowego, oznaczenie skrzyżowań.
Dotacja z budżetu państwa wyniosła
530.876,00zł, a koszt całkowity zamknął się kwotą 1.061.752,30zł.

MINNYCH W KADENCJI 2006-2010
GOSPODARKA WODOCIĄGOWA I ŚCIEKOWA
Lp

Zakończenie

Koszt w zł

1

Budowa wodociągu w Klwatach

Nazwa

2007

269.988,06

2

Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Mokrosęk

2007

488.771,20

3

Budowa wodociągu Lisów - Borki

2007

82.120,91

4

Remont w stacjach uzdatniania wody w Jedlińsku
i Wierzchowinach

2007

53.170,94

5

Budowa wodociągu w Urbanowie

2008

170.913,14

6

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jedlińsku

2008

124.554,46

7

Budowa wodociągu Godzisz

2009

174.392,14

8

Budowa wodociągu Wierzchowiny - Boża Wola”

2010

216.909,18

9

Wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości
Mokrosęk

2010

103.151,00

10

Budowa wodociągu Jedlińsk

2010

45 000,00

11

Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków
w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej Jedlance

2009-2011

7.861.980,33

12

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Gutowskiej i
Piasecznie

2011-2012

5.719.132,80

D

o ciekawszych projektów
zaliczyć można: Budowa
mechaniczno – biologicznej
oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej Jedlance. Wartość całkowita
tego projektu to 7.861.980,33zł.
Projekt został zgłoszony do doﬁnansowania unijnego. Podstawowe parametry nowej oczyszczalni ścieków to przepustowość
średnia dobowa 600 m3/dobę
(przepustowość maksymalna
dobowa 720 m3/dobę). Obecnie
trwają prace rozruchowe.

Ponadto do końca 2011 roku
wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w Jedlance
o długości 10.988 m.b., w tym:
kanałów grawitacyjnych 7764
m.b., kanał ciśnieniowy 2.229
m.b. i kanały przyłączeniowe
995 m.b. wraz z przepompowniami -10 sztuk. Ścieki będą
odprowadzane do oczyszczalni
w Jedlińsku poprzez połączenie
projektowanej sieci z istniejącym systemem. Planowana jest
też budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Woli Gutowskiej

Wykonanie odwiertu studni głębinowej w Mokrosęku

i Piasecznie – czasokres realizacji 2011- 2012r., koszt według kosztorysu inwestorskiego
to 5.719.132,80 zł. Zadanie będzie doﬁnansowane ze środków unijnych kwotą 3.515.859
zł z funduszy unijnych PROW
2007-2013.
W Woli Gutowskiej powstanie sieć grawitacyjna długości
3.139 m.b. wraz z trzema przepompowniami sieciowymi i kanałem ciśnieniowym- 729 m.b.
i kanałami przyłączeniowymi
419 m.b. W Piasecznie budo-

wa obejmie sieć grawitacyjną o
długości 3.096 m.b. wraz z przepompowniami (2 szt.), kanał
ciśnieniowy – 1.087mb. i kanały
przyłączeniowe 558 m.b.
W wieloletnim planie wydatków Gminy Jedlińsk zapisane
zostało zadanie przygotowanie
Budowy skanalizowania Aglomeracji Wsola.

Budowa wodociągu Godzisz

Zmodernizowana stacja wodociągowa w Mokrosęku

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku

Nowe urządzenia w stacji wodociągowej w Jedlińsku
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PODSUMOWANIE INWESTYCJI GM
BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE GMINY

D

ziałania władz gminnych skupiły się również na
modernizacji zasobów jednostek OSP: zakup średniego
używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla
OSP Wsola zrealizowane w 2007r., remont dachu strażnicy
OSP Wielogóra zrealizowane w 2007r., zakup średniego
używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP
Jankowice w 2008 r. Obecnie w trakcie realizacji - zakup
nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Wielogóra – koszt całkowity to 652.700,00zł. Na
zakup otrzymano dotację od Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
dotację od Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej w Warszawie dotację ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie. Gmina Jedlińsk przeznaczy z budżetu kwotę
w wysokości 202.700,00zl. Te środki łącznie pozwolą na
zakup nowoczesnego pojazdu.
W 2009 roku został wyremontowany budynek Posterunku
Policji w Jedlińsku. Prace objęły kompleksowe odnowienie
i wyposażenie pomieszczeń, wymianę instalacji wewnątrz
obiektu oraz termomodernizację. Gmina na ten cel
przekazała 120 tys. zł.

Przekazanie samochodu strażackiego dla OSP Jankowice

ZAKUPY POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH

Z

akupiono cztery pojazdy dla Gminy Jedlińsk:
2 samochody dla ZGK do prowadzenia zbiórki i wywozu odpadów komunalnych w celu racjonalizacji gospodarki odpadami komunalnymi w Jedlińsku, w tym jeden w
bieżącym roku przy udziale dotacji PROW na lata 2007-2013.
Jeden pojazd do przewozu posiłków do szkół oraz autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych – przy udziale środków PFRON.

Samochód strażacki zakupiony dla OSP Wsola

Wyremontowany budynek Policji w Jedlińsku
Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Auto do przewozu posiłków
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Śmieciarka dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

MINNYCH W KADENCJI 2006-2010

I

nwestycje w człowieka stanowią jeden
z głównych czynników pobudzających rozwój, wyjścia na prostą
wzrostu
gospodarczego
i postępu technicznego.
Dlatego gmina podejmuje inicjatywy i realizuje
projekty przyczyniające
się do budowy społeczeństwa opartego na wiedzy.
„Kobieta aktywna kobietą
jutra” - projekt systemowy zrealizowany w 2008r.
i 2009r. przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku, przy udziale dotacji unijnej z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013. W projekcie uczestniczyły: w roku
2008 - 22 kobiety, w 2009r.
30 kobiet z terenu gminy
Jedlińsk. Udział w zajęciach
umożliwił zdobycie dodatkowych kwaliﬁkacji łącznie
52 kobietom poprzez ukończenie kursów w zakresie
między innymi fryzjer z elementami wizażu, bukieciarstwo, kurs prawa jazdy kategorii B, kucharz, kelner,
opiekun osób starszych,
obsługa kasy ﬁskalnej, mała
księgowość. Równolegle do
toru szkoleń zawodowych
odbywały się warsztaty psychologiczne, poradnictwo
zawodowe oraz prawne
i warsztaty. Na realizację
projektu pozyskano doﬁnansowanie z EFS w 2008r.
131003,94 zł zaś w 2009r.
w wysokości 191 721,53 zł.
Bądź aktywny - bądź najlepszy projekt systemowy

JEDLIŃSK GMINĄ INWESTUJĄCĄ W KAPITAŁ LUDZKI

realizowany przez GOPS
w Jedlińsku w 2010r. doﬁnansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w Jedlińsku którego końcowym
efektem będzie podniesienie
kwaliﬁkacji zawodowych 30
uczestników kobiet i mężczyzn poprzez odbycie kursów zawodowych m.in. kurs
prawa jazdy kategorii B, obsługa wózków widłowych,
kucharz, kelner, obsługa kasy ﬁskalnej. Koszt projektu
to 217.907,25zł zaś wkład
własny to 22.880,27zł. Projekt zakłada podniesienie
kwaliﬁkacji zawodowych,
wzrost wiedzy dotyczącej
prawnych aspektów zatrudnienia, umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Bądźmy aktywni - sięgajmy po nową wiedzę
projekt realizowany w 2010
sﬁnansowany w całości ze
środków dotacji Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013 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, aktywizacji zawodowej i gospodarczej mieszkańców, rozwijania działalności pozarolniczej, pozyskiwania i obsługi środków
w ramach funduszy UE.
Łączmy się w tańcu -projekt realizowany w 2009r.
przez Gminne Centrum

Szkolenie w ramach projektu „Kobieta aktywna - kobietą jutra”

Uczestnicy projektu „Łączmy się w tańcu”

Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Otrzymał
on doﬁnansowanie w kwocie 47.188,65 ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego. W warsztatach wzięło udział 42 osoby,
które nauczyły się następujących rodzajów tańca:
walca angielskiego i wiedeńskiego, Poloneza, krakowiaka, rock and rolla, salsy.
Obecnie przygotowywana
jest druga edycja projektu.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje
kluczowe - „Zagrajmy
o sukces” – jest projektem
skierowanym do gimnazjalistów wdrażanym na terenie
Gminy Jedlińsk we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 -2013 Projekt Zagrajmy o sukces będzie realizo-

wany przez Publiczne Gimnazjum Jedlińsku im. Bpa.
Piotra Gołębiowskiego –
oraz Gimnazjum we Wsoli.
„Nowoczesne
umiejętności dla pracujących
mieszkańców
obszarów
wiejskich
województwa
mazowieckiego” to projekt
trwający od kwietnia 2010r.
do grudnia 2010r. skierowany dla osób powyżej 18
roku życia, pracujących na
terenie województwa mazowieckiego, zamieszkałych
na terenie Gminy Jedlińsk.
Szkoleniem objęte jest 28
osób. Warsztaty obejmują
naukę: języka angielskiego
oraz kurs komputerowy.
Kurs zakończy się egzaminem na międzynarodowy
certyﬁkat językowy TOEIC.
Szkolenie jest ﬁnansowane ze środków unijnych
Grzegorz Walczak.

Podsumowanie projektu - „Bądźmy aktywni - sięgajmy po nową wiedzę”
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Z życia szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku

D

zięki współpracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki
w Jedlińsku z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole w Warszawie i zrzeszeniu
w Klubie Przodujących Szkół,
pierwszy dzień tegorocznych
wakacji był dniem wyjazdu na
wypoczynek dla 25 osobowej
grupy uczniów naszej szkoły
do Murzasichle koło Zakopanego. Podczas 2-tygodniowego pobytu opiekunką uczniów
była nauczycielka naszej szkoły Justyna Barcikowska. Wielu
uczniów po raz pierwszy wyjechało na wakacje bez opieki
rodziców, wyjazd więc był dla
nich wyjątkowym doświadczeniem. Pobyt upłynął bardzo szybko. Uczestnicy kolonii mieli możliwość poznania
nowych kolegów i koleżanek
z całej Polski oraz podziwianie
uroków naszych najpiękniejszych gór. Poza różnorodnością gier i zabaw w ośrodku
wypoczynkowym, dzieci zwiedziły Krupówki, Gubałówkę,
Wielki Kopieniec i Gęsią Szyję.
Kolejna grupa uczniów /30osobowa/ ze szkół podstawowych w Jedlińsku, Jedlance,
Zawadach Starych uczestniczyła w wakacyjnym wyjeździe
kolonijno - oazowym do Zakopanego. Fundatorem wyjazdu
był „CARITAS” paraﬁi rzymsko-katolickiej w Jedlińsku, zaś
organizatorem i kierownikiem
wyjazdu dyrektor szkoły - Dariusz Cielniak. Przez 10 dni od
8 do 18 lipca - dzieci z rodzin
skromnie sytuowanych mogły
podziwiać pełne uroku polskie góry. Wyjazd był czasem
poświeconym na piesze wycieczki nad Morskie Oko, na
Gubałówkę, Nosal. Pod opieką

Dariusza Cielniaka, księdza
Przemysława Mąkosy i kleryka
WSD w Radomiu Rafała Grzywacza, dzieci poznawały zabytki Zakopanego, Krupówki,
Harendę, skocznię narciarską.
Atrakcyjnie wypełniony był
również czas popołudniowy
i wieczorny. Wyjazd wzbogaciły zajęcia sportowe, „pogodne
wieczorki”, ogniska, dyskoteki, msze święte, nauka pieśni
i piosenek. Atrakcją były wyjścia na pływalnię Szymoszkową jednak najbardziej zapadły
w pamięci opowieści p. Cielniaka, który zna prawie każdą
dróżkę polskich Tatr i potraﬁ
zarazić każdego miłością do
dolinek i górskich szczytów, co
znakomicie widać na zdjęciu.
Wakacje były również pracowitym czasem dla nauczycieli PSP w Jedlińsku: Bożeny
Cieślak, Justyny Bujek i Agaty
Kowalczyk, realizujących program: „Perły i perełki architektury gminy Jedlinsk”, który
kontynuacją ubiegłorocznego: „Na rozstajach dróg…”.
Tym razem głównym celem
jest wydanie opracowania zawierającego fotograﬁe i opisy
kościołów, kapliczek, ﬁgurek
i krzyży usytuowanych na te-

Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku
,,Zagrajmy o sukces” – to
nazwa projektu, do którego
zakwaliﬁkowało się nasze gimnazjum. W tym roku szkolnym
objęte projektem będą dwie
grupy uczniów. Uczniowie wyłonieni do udziału w projekcie
będą zobligowani do uczestnictwa w bloku zajęć pozalekcyjnych, który będzie obejmował
30 godzin w miesiącu i będzie
się składał z: 6 godzin zajęć
ICT (technologie informacyjne
i komunikacyjne), 4,5 godziny
zajęć z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych (matematyka i ﬁzyka), 6 godzin
zajęć z języka angielskiego, 4,5
godziny zajęć z zakresu wspar-

16

cia psychologiczno-pedagogicznego, 9 godzin
zajęć sportowo-wychowawczych. Projekt jest realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty. Opiekunami grup a co za tym idzie koordynatorami będą w naszym
gimnazjum pani Renata Walerczak – nauczyciel matematyki i pan Roman Wójcik- nauczyciel informatyki i techniki.

renie gminy Jedlińsk. Opracowanie powstaje głównie dzięki
ﬁnansowemu wsparciu Stowarzyszenia Centrum Młodzieży
„Arka” w Radomiu i doﬁnansowaniu w ramach programu
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności:”Działaj Lokalnie” w wysokości 4.500 zł.
Podsumowanie programu:
„Perły i perełki architektury
gminy Jedlińsk” zaplanowaliśmy na 10 listopada 2010r.
Już dziś informujemy, że będą
mogli Państwo uczestniczyć
w prezentacji wydawnictwa
książkowego.
Zapraszamy
także na program artystyczny
o charakterze patriotycznym
z okazji rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości.

Zajęcia fakultatywne- to
nowy rodzaj zajęć prowadzonych po raz pierwszy w naszym
gimnazjum. Dyrekcja i nauczyciele zawsze stawiają na
wszechstronny rozwój ucznia
i starają się tak organizować
zajęcia, aby uczniowie mieli
szansę rozwoju swojego talentu oraz zainteresowań. W ramach wielu zaproponowanych
zajęć artystycznych gimnazjaliści wybrali następujące:
1. Rękodzieło - uczniowie
będą wykonywali: ozdoby
i przedmioty z papieru m.in.
origami, ozdoby z bibuły; decupage (metoda zdobienia
przedmiotów); ozdoby świąteczne (pisanki, palmy wiel-

Wszyscy jesteśmy mieszkańcami tej gminy, tu żyjemy,
pracujemy, codziennie przemierzamy drogi, przy których
stoją „świadkowie” naszych
dokonań: kościoły, kaplice, ﬁgury. Stanowią one bezcenną
wartość naszej kultury narodowej. Każdy z obiektów może
być perłą lub perełką architektoniczną-potrzebne jest jednak
nasze zaangażowanie, dbałość
a niejednokrotnie pamięć.
Z nadzieją i zapałem w dniu
1 września 263 uczniów rozpoczęło kolejny nowy rok szkolny. O ich naukę i wychowanie
będzie się troszczyło 26 nauczycieli proponując nie tylko
tradycyjne lekcje, ale również
liczne zajęcia pozalekcyjne
o charakterze artystycznym,
edukacyjnym i sportowym
w tym cotygodniowe wyjazdy na pływalnię do Radomia.
Wzorem lat ubiegłych to energia, pomysły i zaangażowanie
pozwolą urzeczywistnić kolejne ambitne plany nauczycieli
i uczniów, czego serdecznie
wszystkim życzymy. Załączone zdjęcia ilustrują ,że nowy
rok szkolny mimo deszczowej
pogody rozpoczynamy w dobrych nastrojach.
Bożena Cieślak
Anna Kraska
kanocne); makramy (ozdoby
ze sznurka); pacynki, kukiełki
oraz wyroby z masy solnej.
2. Szkolna pracownia artystyczna – zajęcia będą
obejmowały: różne techniki malarstwa, rysunku
oraz wybrane formy graﬁki.
3. Zespół wokalno – instrumentalny –uczniowie będą pracowali nad techniką śpiewu i opanowaniem
zaplanowanego
repertuaru, grą na instrumentach.
4. Rytmika –to zajęcia ruchowo-muzyczne z elementami tańca.
W ramach zajęć technicznych uczniowie wybrali trzy
proﬁle. 1. Modelarstwo–
wśród prac praktycznych

▶

uczniowie będą wykonywali
modele redukcyjne budowli,
samolotów, statków i okrętów, pojazdów oraz innych
maszyn z kartonu, tworzywa
sztucznego, modele latające
z drewna (samoloty i rakiety),
będą projektowali własne modele przy użyciu techniki komputerowej, tworzyć makiety
i uczestniczyć w wystawie.
2. Elektrotechnika– wśród
prac praktycznych uczniowie

będą wykonywali połączenia prostych obwodów elektrycznych, będą dokonywać
pomiarów wielkości elektrycznych i wykonywać proste układy automatyki elektronicznej np.: sygnalizatory
oświetlenia ulicznego, czujniki reagujące na różne bodźce- alarmy, obsługa urządzeń
elektrycznych AGD i RTV.
3. Papieroplastyka i włókiennictwo– wśród prac praktycz-

nych uczniowie będą wykonywać prace z papieru, tkanin
i dzianin, stosując technikę
haftu, szycia ręcznego, tkactwa
(gobelin), origami, wycinanki.
Szczegółowe
wymagania
do poszczególnych proﬁli zajęć technicznych jak i artystycznych uczniowie mogli
przeczytać na naszej stronie
Internetowej. Zajęciami fakultatywnymi w tym roku szkolnym objęte zostały wszystkie

klasy drugie, a w przyszłym
roku szkolnym dołączą kolejne klasy. Po roku uczniowie
będą mogli wybrać inny rodzaj
zajęć fakultatywnych. Mamy
nadzieję, że uda nam się rozszerzyć w miarę możliwości
ofertę zajęć zarówno artystycznych i technicznych tak aby
każdy uczeń mógł znaleźć dla
siebie najbardziej interesujące.
Justyna Salak

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach
Ruszyła budowa...
o wielu latach niepewności o los naszej szkoły
i pracy w trudnych warunkach
spełniły się marzenia całej
społeczności Bierwiec. Dzięki
decyzji Rady Gminy, zabiegom
pana Wójta Wojciecha Walczaka i radnej Pani Ewy Oﬁary –

nareszcie będzie. Będzie nowa,
piękna, na miarę XXI wieku
szkoła! Już się buduje!
Z radością patrzymy na początkowe prace budowlane.
Mamy nadzieję, że następny
rok szkolny powitamy już w
nowej wspaniale wyposażonej
szkole.

ZSP Wierzchowiny

Wierzchowinach wzięło udział
w konkursie zbiórki makulatury, w tym roku zajęliśmy

II miejsce w województwie
mazowieckim. W czerwcu
dyrektor Artur Sułek, Małgorzata Brudnicka-organizator
zbiórki oraz przedstawiciele
młodzieży szkolnej odebrali
nagrody: mikroskop, zestawy
preparatów mikroskopowych,
zestaw do określania parametrów pogody oraz książki
przyrodnicze. Konkurs był organizowany przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego
Adama Struzika.
18 czerwca w naszej szkole
odbył się konkurs plastyczny
pt. „600 rocznica Bitwy pod
Grunwaldem”. Najładniejsze
prace stanowiły dekorację na
akademię tego ważnego wydarzenia w historii naszego
państwa.
W dniu 21 czerwca odbyła
się uroczysta akademia z oka-

zji 600 - lecia Bitwy pod Grunwaldem. Uczniowie recytowali
wiersze, śpiewali pieśni i zapoznali się z dokładnym przebiegiem bitwy i jej dowódcami ze
strony polskiej i krzyżackiej.
Zespół Szkół Publicznych
w Wierzchowinach z okazji
nowego roku szkolnego 2010/
2011 wszystkim nauczycielom, uczniom i pracownikom
oświaty życzy powodzenia i
dużo zdrowia. Oby ten rok
był spokojny i bezkonﬂiktowy.
Życzymy Wam wytrwałości,
zadowolenia i satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz
spełnienia wszelkich marzeń.
Wszystkim uczniom życzymy przede wszystkim sukcesów w nauce oraz prawdziwej
radości ze zdobywanej wiedzy!
Redakcja ZSP Wierzchowiny

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach

przełomie lipca i sierpnia został
przeprowadzony w tutejszej
szkole remont pierwszego piętra starego budynku szkoły. Remontowane klasy i korytarz wyglądają imponująco. Przeprowadzony remont przyczynił się
do zapewnienia bezpiecznych
warunków pracy uczniom i na-

uczycielom. Pracownicy szkoły
na czele z dyrektorem szkoły
składają serdeczne podziękowanie Władzom Gminy Jedlińsk za przekazanie środków
ﬁnansowych na przeprowadzony remont w placówce szkoły.

P

P

o raz kolejny ZSP Publiczne Gimnazjum w

W

ramach
programu
„Trzymaj Formę” Joanna Łapczyńska i Iwona Śmiechowska uczestniczyły w bezpłatnym szkoleniu w Warszawie
z podstaw nauki gry w tenisa, a
ich szkoła otrzymała sprzęt do
mini-tenisa, pozwalający na
realizację zajęć tenisowych w
trakcie lekcji wychowania ﬁzycznego. W czerwcu szkolna
reprezentacja naszej szkoły na
terenie Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Solec
uczestniczyła w I Spartakiadzie
SET dla dzieci i młodzieży w
programie Szkolna Edukacja
Tenisowa należącym do USP
tenispolska – Tenis na zdrowie.
Imprezę oﬁcjalnie rozpoczął
Prezes ﬁrmy US Pharmacia,
Głównego Partnera programu,
Pan Jacek Plewa. W kilkunastu
zabawach i konkurencjach tenisowych wzięło udział ponad

120 dzieci z 23 szkół z województwa mazowieckiego. Na
terenie całego ośrodka na dzieci
czekały stanowiska, na których
w swoich drużynach mogły
zmierzyć się z rówieśnikami z
innych szkół. Poziom konkurencji był bardzo zróżnicowany, dzięki czemu każdy, bez
względu na stopień umiejętności mógł spróbować swoich
sił w tenisie. Oprócz dyscyplin
typowo sportowych organizatorzy stworzyli również kącik
wiedzy oraz kącik plastyczny.
Uczniowie mogli sprawdzić
swoją wiedzę odpowiadając
na pytania związane z tenisem
i zdrowym stylem życia lub za
pomocą kredek i plasteliny wyrazić hasło „Moja rodzina dba o
zdrowie”. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali różne
upominki, dyplomy i medale.
W okresie ferii letnich na

ZSP w Starych Zawadach
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łoty medal Dominik Milik i dobre występy innych
reprezentantów w ﬁnałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, inauguracja nowego sezonu w piłce nożnej,
dwa medale młodzików w mistrzostwach makroregionu
w LA. Oﬁcjalne otwarcie boisk Orlik 2012 w Jedlińsku.
Na arenach XVI OOM
Stadiony, tory, strzelnice
i inne obiekty sportowe województwa lubuskiego były
w ostatniej dekadzie lipca zapełnione najlepszymi młodymi sportowcami z całego kraju.
Była to już XVI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich. Po
wieloetapowych eliminacjach
do ﬁnałów zakwaliﬁkowało się
prawie 3000 juniorów młod-

do zachowania zasad fair play.
A potem pokazy laserowe,
występy tancerzy i akrobatów
Gwiazdą wieczoru był popularny zespół „Bracia”.
Złota „Miśka”
Już w następnym dniu rozpoczęli starty strzelcy. Po
szczegółowej kontroli technicznej sprzętu, w najpopularniejszej
konkurencji
- karabinie pneumatycznym,

Dominika Milik wraz z trenerem Mariuszem Kilarem na najwyższym stopniu podium

szych w 30-tu dyscyplinach
olimpijskich, w tym aż ośmioro zawodników z jedlińskiego
ULKS-u. To największa grupa
w dotychczasowej historii klubu. Strzelectwo reprezentowali: Dominika Milik, Żaneta
Markowska, Joanna Kosno,
Mateusz Kapusta i Piotr Majak
W gronie lekkoatletów wystąpili Krystian Plewiński, Beata
Malinowska i Ewelina Gizicka.
W uroczystym otwarciu, który
odbył się w nowoczesnym zielonogórskim kompleksie sportowym, uczestniczyli w strojach reprezentacyjnych przedstawiciele wszystkich województw. Wśród witających
byli: Minister Sportu i Turystyki Adam Giersz, parlamentarzyści, przedstawiciele władz
wojewódzkich, samorządowych i związków sportowych.
Dalsza część ceremoniału to
elementy podniosłe i wzruszające, znane z igrzysk olimpijskich - hymn, wciągnięcie
ﬂagi olimpijskiej, zapalenie
znicza, ślubowanie zobowiązujące zawodników i sędziów
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wystąpiły wszystkie nasze
dziewczęta. Na monitorach
zaczęły pojawiać się pierwsze
cząstkowe wyniki prawie pięćdziesięciu zawodniczek. Nasze
w czołówce. Wśród konkurencyjnej publiczności znano zawodniczki z Jedlińska. Grono
przeciwniczek bardzo mocne,
pieczołowicie przygotowywane tylko do tych najważniejszych zawodów. Powoli spływają wyniki kolejnych zmian
i serii. Na prowadzenie wyszły
zawodniczki z Wielkopolski
i Pomorza. Liczył się w stawce
także Śląsk. Wreszcie pojawiły
się pełne wyniki, dwukrotnie
po 390 punktów. O wysoko !
Ekipa z Wielkopolski chciała
świętować, ale musiała czekać na wyniki reprezentantek
Jedlińska. Pojawiły się serie
„Miśki” - Dominiki Milik. I tu
podobnie: 98, 98, …, co dalej?
Rywalki wiedziały że jak tak
dalej pójdzie, będzie im ciężko
z nią wygrać. Trzecia seria - 96
pkt.. Za mało?! Konkurentki
nie kryły radości. Ale jeszcze
ostatnia seria… Na tablicy

wyświetlił się wynik - 100
pkt!. Jest!! - „Miśka” zwyciężyła zdecydowanie z łącznym
rezultatem 392 punkty. Dominika Milik Mistrzynią Polski
do lat 17! Nie wierzyła, ale
udało się. Jeszcze tylko badania antydopingowe i złoty, niepowtarzalny medal olimpiady
stał się faktem. Dodatkowo
Dominika wypełniła normę
na mistrzowską klasę sportową oraz otrzymała drugi złoty
medal w klasyﬁkacji Grand
Prix PZSS. Doświadczeniem
i stalowymi nerwami wykazała się także Żaneta Markowska. Jej zadziorny i niesforny
charakter dał o sobie znać. Zawody rozpoczęła i zakończyła
dwoma „ósemkami”! To duża
strata, ale mimo to wspięła się
na wyżyny. Traﬁła w 30 półmilimetrowych „dziesiątek”.
Ostatecznie z wynikiem 388
pkt zajęła znakomite czwarte
miejsce. Dziewczęta wygrały
także drużynowo. W tej samej konkurencji wystartował
Mateusz Kapusta. Znał swoje
możliwości i wierzył w sukces.
Do medalu brakło niewiele.
Zajął szóste miejsce z wynikiem 383 pkt. To nie koniec
sukcesów strzelców Jedlińska.
Trzeciego dnia zawodów rozgrywany był ﬁnał ogólnopolskiej imprezy w strzelaniu korespondencyjnym. Odbywał
się on w sposób zabawowy,
przy głośnym dopingu, muzyce i prowokacyjnych komentarzach prowadzącego. Rozgrywany systemem australijskim
- po poszczególnych seriach
dwójka z najsłabszym wynikiem serii odpadała. Ostatecznie w karabinie dziewcząt:
Żaneta Markowska pierwsza,
Dominika trzecia, a wśród
chłopców Mateusz drugi.
Warto dodać, że strzelcy wy-

stąpili jeszcze na olimpiadzie
w konkurencjach kulowych.
- Kapusta w karabinie sportowym 60 leżąc, a .Milik w karabinie sportowym 3x20 (tzw.
trzy postawy). To pierwsze
starty Jedlińska na olimpiadzie
w tych konkurencjach, ale mimo pożyczonej broni z innego
klubu, Dominika zajęła 19-te
punktowane miejsce. Na dalszych miejscach uplasowali
się: Joanna Kosno i Piotr Majak. Ten ostatni z rekordem
życiowym. Jednak są jeszcze
młodsi i doświadczenie dopiero zdobywają.
Jedlińsk zdobył sporo punktów dla reprezentacji Mazowsza. Choć malutki przy stołecznej Legii, Gwardii, ZKS,
G8 (szkoła sportowa) i innych,
przyczynił się znacząco do
drugiego miejsca Mazowsza
w rywalizacji województw.
W LA mogło być lepiej
Tym razem trójce lekkoatletów Jedlińska zabrakło przysłowiowego łutu szczęścia by
wykonać postawione przed
nimi zadania wynikowe. Na
miarę oczekiwań spisał się
Krystian Plewiński, który w eliminacjach 400 m przez płotki
w swojej serii zajął czwarte
miejsce z nowym rekordem
życiowym - 55, 95 sek i sporymi szansami na awans. Niestety, w dwóch kolejnych biegach
eliminacyjnych jeszcze czterech rywali pobiegło szybciej
od Krystiana. Zabrakło 0,22
sek do ﬁnału. Jak wyrównana
była stawka biegaczy świadczy
fakt, że drugi zawodnik eliminacji był lepszy od Plewińskiego tylko o 0,8 sek. Na pociechę pozostał start w ﬁnale B,
w którym był drugi z czasem
57,35 sek. A zatem w końcowej klasyﬁkacji reprezentant

Rywalizacja na nowoczesnym obiekcie w Zielonej Górze trwała do
ostaniego strzału.

Jedlińska na dziesiątym miejscu. Beata Malinowska, o rok
młodsza od wielu rywalek,
startowała wyraźnie stremowana. Na dodatek warunki na
rzutni były ze względu na ulewę wyjątkowo trudne. Z tego
powodu eliminacje rzutu dyskiem były prawdziwą loterią
i sypnęły niespodziankami.
Zawodniczki uzyskiwały wyniki o 5 – 6 metrów słabsze od
„życiówek”. Malinowska rzuciła 29,27 m, co w stawce 24
dyskobolek dało siedemnaste
miejsce. Zadaniem Beaty było
uzyskanie wyniku w granicach
jej rekordu (34,78m) lub zajęcie miejsca w szesnastce. Znów
zabrakło jednego miejsca. Największym pechowcem była
jednak Ewelina Gizicka. Już
w pierwszej konkurencji siedmioboju - 100 m ppł wywróciła się na zalanym wodą tartanie
i mocno potłukła. Mimo upadku, pokazała prawdziwy hart
ducha i ukończyła bieg, chociaż w czasie o 7 sekund słabszym od życiówki. O dobrym
wyniku w końcowej klasyﬁkacji można było zapomnieć, bowiem najsłabsze rywalki miały
nad Eweliną ponad 300 pkt.
przewagi. Gizicka nie zrezygnowała, startując w kolejnych
konkurencjach odrabiała straty. Ostatecznie zajęła wśród
24 zawodniczek 21 miejsce,
nie dające punktów w klasyﬁkacji klubowej. I tym razem
zabrakło jednego
miejsca.
Na osłodę pozostały jej dobre
wyniki w pchnięciu kulą (druga) i rzucie oszczepem (piąta)
oraz rekord życiowy na 800
m. Punktowała także sztafeta
chłopców 4 x 400 m chłopców,
która w czerwcowych korespondencyjnych eliminacjach
uzyskała czas 3,30,91 i została
sklasyﬁkowana na 13 miejscu.
Przypomnijmy, że wystąpili
w niej tegoroczni złoci medaliści Ogólnopolskich Mistrzostw
Zrzeszenia LZS z Zamościa
- Krystian Plewiński, Anatol
Hupało, Kamil Dobrowolski
i Daniel Krawczyk.
Co dalej?
Olimpiada młodzieży jest
pierwszym wielkim wyzwaniem w karierze zawodniczej.
To tu pierwsze sukcesy odnosili
przyszli reprezentanci naszego
kraju. W historii ULKS czworo reprezentantów zdobywało
medale na arenach OOM. Czy
młodzież z Jedlińska pójdzie
w ślady Renaty Mauer Różańskiej – trzykrotnej medalistki
olimpijskiej, a może reprezentantek Polski z sierpniowych
Mistrzostw Świata, które wygrały i ustanowiły drużynowy
rekord świata w karabinie na

dystansie 300 w Monachium,
czy tez znajdzie się w przyszłości w gronie reprezentacji lekkoatletycznej, która w ostatnich latach notuje znakomite
występy w mistrzowskich imprezach. Szanse są, ale to zależy od wielu czynników, nie
tylko sportowych.
LKS i Strażak
w odmiennych rolach
W poprzednim wydaniu
obiecaliśmy, że zakończenie
sezonu piłkarskiego 2009/10
opiszemy w tym numerze.

radzić sobie w rozgrywkach
i bez kłopotów zająć miejsce
zapewniające ligowy byt - ocenił prezes. Jednak cztery kolejki nowego sezonu i zerowe
konto punktowe nie napawały
optymizmem. Czy trener Czupryn potraﬁ podnieść drużynę po serii porażek? Chyba
tak, czego dowodem pierwsze wysokie zwycięstwo 7:1
z Chynowem, potem wygrana
w prestiżowych derbach 2:1
z Jedlińskiem oraz bezbramkowy remis w Zakrzewie.
W efekcie - opuszczenie pozycji

Uroczyste otwarcie kompleksu boisk Orlik 2012 w Jedlińsku

Byliśmy przekonani, że przede
wszystkim będziemy składać
gratulacje piłkarzom Strażaka
Wielogóra. Niestety, w ostatnim spotkaniu, który decydował o awansie do klasy okręgowej, Strażak uległ na własnym
boisku Ruszkovii Borkowice
1:3. W pojedynku, do którego
przystąpiły dwie bezpośrednio
zainteresowane awansem drużyny, goście okazali się zdecydowanie lepsi. Rozczarowania
nie kryli kibice jak i władze
klubu. Mimo bardzo dobrej
postawy w całym sezonie, tym
jednym występem ekipa Strażaka pozostawiła spory niedosyt. Po zakończeniu sezonu
w klubie zapanowała spora
rewolucja. Z sekcji odeszło
kilku czołowych piłkarzy, nie
szukano wartościowych następców. Podziękował za pracę także trener Paweł Farbiś.
W przedsezonowej rozmowie
prezes klubu Janusz Mazurek
powiedział – Zdecydowaliśmy,
że w nowym sezonie zagramy
chłopakami z roczników 1991-94. W większości są to nasi
wychowankowie i myślę, że
nie zabraknie im serca w ligowych potyczkach. Funkcję trenera powierzyliśmy znanemu
szkoleniowcowi w regionie
- Jarosławowi Czuprynowi.
Młody zespół powinien po-

outsidera grupy i być może
dalszy marsz w gorę tabeli.
Zupełnie inne nastroje panują w Jedlińsku. Prowadzony
przez Romana Małka zespół
z czterema zwycięstwami i remisem plasuje się w czołówce tabeli. Cieszy szczególnie
sukces z Orłem Gielniów 3:1.
Pokonanie lidera tabeli na jego
obiekcie świadczy o sporych
możliwościach.
W budowaniu formy z pewnością pomoże oﬁcjalnie oddany do użytku we wrześniu
kompleks boisk Orlik 2012 w
Jedlińsku. Ale największym
problemem wydaje się być aura, bowiem z powodu zalanego

wodą boiska LKS musiał przekładać mecze lub rozgrywać je
na boiskach rywali. Także treningi odbywają się na boiskach
zastępczych – szkolnych we
Wsoli i Jedlińsku. Wierzymy,
że te kłopoty nie spowodują
obniżki formy. Tak trzymać
i …grać panowie!
Po medale do Olecka
Z dwoma medalami wrócili
lekkoatleci Jedlińska z Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików rozgrywanych na
Mazurach. Ich autorką była
Maja Neska w konkurencjach
rzutowych. Najpierw rzucając ponad 33 m zdobyła brąz
w dysku, tracąc drugą lokatę w ostatniej kolejce. Dzień
później cieszyła się już ze
srebrnego medalu pchając kulą 11,88m i bijąc swój rekord
życiowy prawie o metr. Tym
samym, podtrzymała medalową tradycję reprezentantek
Jedlińska w tych zawodach,
które od trzech lat stają na podium w rzutach. Za rok (jest
młodsza od pozostałych medalistek) powinna być główną
kandydatką do złotych medali. W nagrodę wyjazd do Torunia na Mały Memoriał im.
Janusza Kusocińskiego, czyli
nieoﬁcjalne mistrzostwa kraju w tej kategorii wiekowej.
Do Torunia zakwaliﬁkowała
się także Ola Rędzia w biegu
na 300m ppł, która wprawdzie zajęła ósmą pozycję ale
z bardzo dobrym rezultatem
48,79sek. O krok od podium
była sztafeta 4x100m biegnąca
w składzie Patrycja Plewińska,
Iwona Bieniek, Ola Rędzia
i Iga Bińkowska. Z najlepszym
rezultatem w sezonie 53,35
zajęła czwartą lokatę. Czwarte
miejsce w skoku wzwyż Natalii Kowalczyk, piąte Adama
Piórkowskiego w biegu na 300
m ppł i szóste Anity Szymczak
w rzucie oszczepem uzupełniły punktową zdobycz ULKS.
Krystian Kilar

Symboliczna „piłka w górę” i... do boju!
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Święto pieczonego ziemniaka

Kapela „Sąsiedzi” z Tychowa Starego

Zespół „Czerwone korale”

Wójt Gminy - Wojciech Walczak wręczający nagrodę

Konkurs taneczny

Konkurs na najszybsze starte ziemniaki

Rzut ziemniakiem do celu

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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