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Szanowni Państwo

W

Drodzy Państwo
erdecznie dziękuję Państwu za liczny udział
w wyborach samorządowych oraz powierzenie
mi funkcji Wójta Gminy Jedlińsk na kolejne 4 lata.
Wynik wyborów z dumą odczytuję jako wyraz zaufania oraz akceptację moich ośmioletnich dokonań
w naszej gminie. Wyrażając swą wdzięczność obiecuję konsekwentnie realizować planowane inwestycje,
przedsięwzięcia i zamierzenia.
Dziękuję także wszystkim, którzy głosowali na mojego kontrkandydata. Wierzę, iż moja uczciwa praca
i działania podejmowane w przyszłości przekonają
Państwa, że dokonany przez większość mieszkańców
wybór był właściwy.
Dziękuję wszystkim kandydatom z terenu gminy Jedlińsk, którzy podjęli wyzwanie pracy na poszczególnych szczeblach samorządu.
Gratuluję, tym którzy znaleźli Państwa uznanie
i uzyskali mandaty. Jestem przekonany, że wspólnie
osiągniemy sukces.
Wojciech Walczak

S

wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21
listopada 2010 r. Mieszkańcy Gminy wybrali
na kadencję 2010-2014Radę Gminy Jedlińsk,
Wójta Gminy oraz Radnych z okręgów Nr 5 do
Powiatu Radomskiego
i Sejmiku Województwa
Mazowieckiego.
Składam gratulacje Wójtowi Gminy Panu Wojciechowi Walczakowi oraz wszystkim wybranym Samorządowcom i życzę sukcesów w pracy na rzecz
społeczności lokalnej.
Organom Gminy kadencji 2006-2010 - Radzie
i Wójtowi dziękuję za efektywną pracę na rzecz
Gminy.
Na pierwszej sesji, która odbyła się 2 grudnia br.
zostałem wybrany Przewodniczącym Rady.
Dokonano także wyboru Wiceprzewodniczących
Rady i powołano składy osobowe stałych Komisji.
W imieniu swoim i Radnych składam podziękowanie Wyborcom za poparcie i zaufanie, jakim nas
obdarzyli. Dołożymy wszelkich starań, aby starannie i skutecznie pracować dla dobra Mieszkańców
oraz dalszego rozwoju naszej Gminy.
Przewodniczący Rady
Waldemar Sulisz
Państwu Annie i Władysławowi Malinowskim
z Jedlińska serdecznie dziękujemy
za piękną choinkę, która zdobi
w tym roku nasz rynek
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Mazowiecki Konkurs plastyczny dla uczniów szkół
podstawowych pn. „Jak bezpiecznie pomagam rodzicom
w gospodarstwie rolnym” pod
honorowym patronem Marszałka Województwa Mazowieckiego - rozstrzygnięty.
25 października w siedzibie
Centrali KRUS miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie
i wręczenie nagród 32 laureatom mazowieckiego Konkursu dla dzieci. W rozdaniu
nagród uczestniczyli: Zastępca
Prezesa KRUS, Janina Pszczółkowska, dyrektorzy OR KRUS
Warszawa, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich p. Kazimierz Porębski, Mazowiecki
Kurator Oświaty, przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych, Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
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go w Warszawie, Prezes KRIR
oraz media.
Konkurs
organizowany
przez Oddział Regionalny
KRUS Warszawa przeprowadzany był w trzech etapach; na
poziomie gminnym odbył się
w 117 gminach Mazowsza; w

244 szkołach podstawowych.
Do jego udziału przystąpiło
łącznie 2552 uczniów. Uczestnicy Konkursu wykonywali
dowolną techniką pracę plastyczną związaną z tematyką
bezpiecznej pomocy rodzicom
w gospodarstwach rolnych.

Na poziomie placówek terenowych KRUS (powiatów)
Konkurs trwał od sierpnia do
września; wzięło w nim udział
117 laureatów I miejsc etapów
gminnych.
Etap wojewódzki przeprowadzony został w siedzibie
warszawskiego Oddziału Regionalnego KRUS w dniu 15
września. Ocenie podlegały
już 32 prace plastyczne.
Współorganizatorami Konkursu były: Agencja Nieruchomości Rolnych, Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Honorowy patronat nad
Konkursem objął Marszałek
Województwa Mazowieckiego.
Wśród wyróżnionych prac
znalazła się praca Patrycji
Śmiechowskiej z V kl. Publicznej Szkoły Podstawowej
w Starych Zawadach.

N

a ten dzień od 1775
roku czekały całe pokolenia. Wolność przyszła
nagle. W narodzie odżyła
nadzieja, wiara w wolną
niepodległą POLSKĘ. To co
wydawało się niemożliwe stało się 11 listopada 1918
roku.
Uroczystości
gminne
rozpoczęły się od obejrzenia w kościele pw. Piotra
i Andrzeja w Jedlińsku
programu
artystycznego
w wykonaniu młodzieży
z Publicznego Gimnazjum
im. ks. bp Piotra Gołębiowskiego. Piękne i wzruszające wiersze polskich poetów
przeplatały się z utworami
muzycznymi i wydarzeniami historycznymi z okresu
walk o niepodległość. Następnie o godzinie 11.30
rozpoczęła się Msza Św. za
Ojczyznę, której przewodniczył ks. Prałat. W obcho-
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tym, że nie brakuje miłośników poezji w Jedlińsku przekonaliśmy się 9 listopada 2010 roku. Już po raz
XV w gościnne progi Gminnego Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej w Jedlińsku zawitało 76 uczestników Konkursu
Poezji Patriotycznej, który
nawiązywał do Obchodów 92
rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Konkurs przeprowadzony
został w trzech kategoriach.
Na początku występowały
dzieci ze szkół podstawowych
0-III oraz IV-VI, wkładając
emocje w deklamowanie wierszy polskich poetów. Po nich
występowali
gimnazjaliści,
którzy z powagą i przejęciem
recytowali utwory o tematyce
patriotycznej.

Dzień Niepodległości
dach udział wzięli: Władze
Powiatu i Gminy na czele
z Wójtem Gminy – Wojciechem Walczakiem, a także
Włodzimierzem Dłużewskim, Radni, Kombatanci,
przedstawiciele rzemieślników, młodzież szkolna
z pocztami sztandarowymi
oraz mieszkańcy Gminy. Po
Mszy Św. oﬁcjalne delegacje
złożyły kwiaty pod tablicą
pamiątkową ,,Ku Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Jedlińsk”
na placu przykościelnym.
Następnie wszyscy uczestnicy w asyście orkiestry
OSP w Jedlińsku i pocztów
sztandarowych przemaszerowali na rynek. Zgodnie
z wieloletnią tradycją główne uroczystości odbywają
się w parku jedlińskim. Rozpoczęły się one odegraniem
hymnu narodowego i przemówieniem wójta. Następ-

Tablica pamiątkowa na placu przykościelnym

nie wieńce pod pomnikiem
poległych i pomordowanych
w latach 1939 -1956 złożyły
oﬁcjalne delegacje: władze
gminy, kombatanci, związki
zawodowe, przedstawiciele
rzemieślników oraz młodzież szkolna. Uroczystości
tradycyjnie zakończyły się
wiązanką melodii wojskowych w wykonaniu orkiestry OSP w Jedlińsku.
Ten dzień dla nas, współ-

czesnych Polaków jest wielką lekcją historii i egzaminem z patriotyzmu. To
wspaniała okazja by pamiętać o wydarzeniach i o ludziach, którzy kiedyś dla nas
tę niepodległość wywalczyli. W naszej gminie jest wiele miejsc upamiętniających
trudną drogę naszego narodu ku wolności. Pamiętajmy
o nich nie tylko tego dnia
AG

Konkurs poezji patriotycznej
Jury w składzie: Elwira Dzikowska, oceniała wykonawców
w kategoriach: szkoły podstawowe klasy 0-III i IV-VI oraz
gimnazja I-III.
Wśród najmłodszych uczestników obejmujących klasy 0-III
nagrody i wyróżnienia zdobyli: Rafał Imiołek z PP w Jedlińsku, Agata Kiepiela z PP w JedlińskuWiktoria Malinowska
z PP w Jedlińsku,-Joanna Piekarniak - PP w Jedlińsku, Ada
Walczak – PP w Jedlińsku,
Daria Bieniek – PSP w Starych
Zawadach, Wiktoria Drożdż
– PSP we Wsoli, Łukasz Imiołek – PSP w Jedlińsku, Oliwia
Imiołek – PSP w Jedlance, Mateusz Jurczak–PSP w Ludwikowie, Zosia Kalbarczyk – PSP
we Wsoli, Filip Lutek – PSP
w Jedlance, Wiktoria Pietrzyk

Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy w kat. gimnazjum

– PSP we Wsoli, Magda TatarPSP we Wsoli, Maciej Warylak- PSP w Wierzchowinach,
Ola Żarłok- PSP w Jedlance
Wśród klas IV-VI szkół
podstawowych nagrody i wyróżnienia otrzymali: Monika
Bolek- PSP w Wierzchowinach, Ola Gozdór - PSP we
Wsoli, Łukasz Matysiak- PSP
w Starych Zawadach,Tymon
Cichowlas- PSP w Wierzchowinach, Daniel Jurczak-PSP
w Ludwikowie, Piotr Kowalczyk- PSP w Starych Zawadach, Piotr Pawłowski- PSP
w Jedlińsku, Klaudia Plewińska- PSP we Wsoli, Patrycja
Salak- PSP w Jedlińsku, Milena Tkaczyk- PSP w Bierwcach,
Paweł Wilkowski- PSP w Jedlińsku, Aleksandra WziątekPSP w Jedlińsku, Natalia Za-

Wśród młodzieży gimnazjalnej nagrody i wyróżnienia
otrzymały: Adrianna Graniak- PG we Wsoli, Klaudia
Wlazła- PG Jedlińsk, Martyna Rąbkowska- PG w Jedlińsku, Aleksandra Karaś -PG ze
Wsoli, Katarzyna Barańska-PG Wsola, Paulina CielniakPG Wierzchowiny, Magdalena
Okruta- PG Wsola, Natalia
Przedwój- PG Wierzchowiny, Aleksandra Zegarek- PG
Jedlińsk, Dominika Jakubowska-PG Jedlińsk
Wszyscy wykonawcy otrzymali piękne dyplomy i upominki, które wręczył Wójt Gminy
- Wojciech Walczak
Serdecznie gratulujemy
Karolina Puk

KategoriawIV-VI
remba-PSP
Jedlińsku
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„Bądź aktywny-bądź najlepszy”

minny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Jedlińsku kontynuuje realizację projektu systemowego „Bądź aktywny-bądź
najlepszy” współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, który rozpoczął się
w maju 2008r. Projekt został
skierowany do 30 osób, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności
zawodowej, w szczególności do osób bezrobotnych
o
zdezaktualizowanych
kwaliﬁkacjach
zawodowych.
Celem nadrzędnym projektu jest aktywizacja zawodowa osób z terenu gminy
Jedlińsk, który zostanie zrealizowany po przez:
- podniesienie kwaliﬁkacji
zawodowych
- wzrost umiejętności w
aktywnym poszukiwaniu
pracy
- zwiększenie wiary we własne siły.
Uczestnicy projektu zostali
objęci kontraktami socjalnymi, w ramach których
korzystają z:
1.Kursów
podnoszących

kwaliﬁkacje
zawodowe
w zależności od wyboru
uczestnika:
- Kurs prawa jazdy kat.
„B”
- Podstawy obsługi komputera
- Kosmetyczka
- Bukieciarstwo
- Kucharz - kelner
- Mała księgowość
- Obsługa kasy ﬁskalnej
- Opiekun osób starszych
- Fryzjer z elementami wizażu
- Kierowca wózków jezdniowych
- Spawanie gazowo-elektryczne
Uczestniczki projektu
- Pierwsza pomoc przedlew Zakopanem. W trakcie
karska
wyjazdu uczestnicy mieUczestnicy
2. Poradnictwa specjali- li zapewnione następujące
formy integracji grupy:
stycznego:
- psychologicznego: grupo- -przejazd koleją linowo-terenową Gubałówka
we i indywidualne
- zawodowego z doradcą za- - wieczorek integracyjny z
wodowym: grupowe i indy- koncertem kapeli góralskiej
- przejazd bryczkami
widualne
-zwiedzanie z przewodni- prawne
W miesiącu październiku kiem Zakopanego i okolic.
W miesiącu listopadzie
odbył się Trening Kompetencji i Umiejętności Ży- zostało zorganizowana imciowych przeprowadzony preza o charakterze integraprzez doradcę zawodowego cyjno-kulturalnym, której
w ramach czterodniowych jednym z elementów był
warsztatów wyjazdowych udział w spektaklu teatral-

nym „Skrzypek na dachu”
oraz poczęstunek.
Na zakończenie projektu
w miesiącu grudniu odbędzie się seminarium podsumowujące projekt z udziałem uczestników projektu
oraz władz gminy.
Projekt otrzymał w 2010r
doﬁnansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie
195 027,08zł. Wkład własny
Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 22 880,27zł.

Jeśli chcesz podtrzymać tradycję, zgłoś swój udział
w widowisku obrzędowym „Ścięcie śmierci”.
Zapisy przyjmowane będą w godzinach pracy GCKiKF w Jedlińsku
od dnia 11.01. 2011r. – 22.02 2011r.
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Monika Gałek
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Mikołajkowy Turniej w Szachy i Warcaby

grudnia 2010 r. rozegrany został IV Mikołajkowy Turniej w Szachy
i Warcaby pod patronatem
Wójta Gminy Jedlińsk. Nad
przebiegiem całości Turnieju czuwał Sekretarz Urzędu
Gminy-Włodzimierz Dłużewski. W rozgrywkach
wzięły udział dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu gminy. Entuzjastów gry w warcaby było
jak zwykle więcej. Z uwagi
na fakt, że chęć wzięcia
udziału w Turnieju wyraziła duża liczba młodych
osób zaistniała konieczność
podzielenia ich na grupy
wiekowe. W momencie,
kiedy p. dyrektor GCKiKF
oﬁcjalnie otworzyła IV Turniej Mikołajkowy wszyscy
w dużym napięciu oczeki-

wali chwili przystąpienia
do zmagań turniejowych.
Trwała bardzo zacięta walka, której towarzyszyło wiele emocji. Każdy bowiem
chciał zostać zwycięzcą.
Niestety w rzeczywistości
nie jest to możliwe. W tym
roku zwycięzcami okazali
się:
W Turnieju Warcab:
w grupie wiekowej B (szkoła podstawowa kl. I-III), Tomasz Fijałkowski-I miejsce,
Igor Spytek-II miejsce, Kacper Czyż-III miejsce.
W grupie wiekowej C
(szkoła podstawowa, kl.
IV-VI): Kamil Musiał-I
miejsce, Jakub Konopka-II
miejsce, Konrad Walczak-III miejsce.W grupie wiekowej D (gimnazjum): Dawid Górka-I miejsce, Piotr

Szczepański-II miejsce, Damian Musiał-III miejsce.
Zwycięzcami w Turnieju Szachowym w tym roku
okazali się: w grupie wiekowej B (szkoła podstawowa,
kl. I-III): Jakub Sadowski-I
miejsce, Michał MajkusiakII miejsce.
W grupie wiekowej C
(szkoła podstawowa kl.
IV-VI): Michał Gomuła-I
miejsce, Jakub Rylski-II
miejsce, Hubert MizińskiIII miejsce.
W grupie wiekowej D
(gimnazjum): Bartłomiej
Rdzanek-I miejsce, Brajan
Życki-II miejsce, Aleksandra Tkaczyk- III miejsce.
Wszyscy zwycięzcy otrzy-

mali atrakcyjne nagrody
w postaci gier planszowych,
ufundowane przez Gminną
Komisję ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Należy dodać, iż żadne
dziecko, które wzięło udział
w Turnieju nie odeszło bez
upominku. Pojawił się bowiem Święty Mikołaj, który
wszystkim rozdawał słodkie
prezenty. Wszyscy ci, którzy
wątpili w istnienie Mikołaja
mogli się przekonać, że jest
inaczej.
Wszystkim
uczestnikom dziękujemy za wzięcie
udziału w Turnieju, zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok.
Anna Malinowska

GMINNE CENTRUM KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ W JEDLIŃSKU
ZAPRASZA
do udziału w projekcie tanecznym pt. TANIEC ZBLIŻA LUDZI.

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 we wszystkich typach przedsiębiorstw, do osób, które są rolnikami, a także do osób nieaktywnych zawodowo (emeryci, renciści i osoby
uczące lub kształcące się). 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. Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane od lutego 2011r.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu, które znajduje się
w siedzibie GCKiKF, ul. Krótka 1, Jedlińsk, tel. 48 32 13 052.

SPROSTOWANIE
Redakcja kwartalnika „Jedlińsk-Panorama Gminy” serdecznie przeprasza mieszkańców Wielogóry
za błąd w atykule: „V Turniej Sołectw”.
Sołectwo Wielogóra zajęło IV miejsce, a sołectwo Piaseczno miejsce VI.
5

12

listopada 2010 r. skończyła się kadencja
2006-2010.
Przewodniczący Rady Pan
Henryk Krzak zwołał obrady sesji na dzień 30 września i 28 października br.
Rada podjęła uchwały w
sprawie:
30 września br.
Nr XLII/26/2010 zatwierdzenia
zmian w Statucie SPZOZ w Jedlińsku,
Nr XLII/27/2010 wprowadzenia zmian w budżecie gminy
Jedlińsk na 2010 r.
Nr XLII/28/2010 określenia
inkasenta opłaty targowej oraz
wysokości wynagrodzenia za
inkaso,
Nr XLII/29/2010 przyjęcia i
zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Mokrosęk na lata
2010-2018,
Nr XLII/30/2010 intencji przystąpienia Gminy Jedlińsk do
Związku Gmin „Podradomska
Komunikacja Samochodowa”,
Nr XLII/31/2010 ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
na cele nie związane z budową, przebudową, remontem i
ochroną dróg,
Nr XLII/32/2010 ponownego
rozpatrzenia stanowiska Rady Gminy Jedlińsk zawartego
w Uchwale Rady Gminy Jedlińsk Nr XL/23/2010 z dnia 28
czerwca 2010 r.
Nr XLII/33/2010 pomocy ﬁnansowej dla gminy Wilków
w Powiecie Opolskim woj. Lubelskie na usuwanie skutków
powodzi.
28 października br.
Nr XLIII/34/2010 wprowadzenia zmian w budżecie gminy
Jedlińsk na 2010 r.
Nr XLIII/35/2010 określenia
wysokości stawek podatku od
nieruchomości,
Nr XLIII/36/2010 ustalenia
wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie gminy Jedlińsk na 2011r.
Nr XLIII/37/2010 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
Nr XLIII/38/2010 szczegóło-

Z prac Rady Gminy
wych zasad i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Jedlińsk
i jej jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się
przepisów ustawy Ordynacja
Podatkowa oraz wskazania organu uprawniającego do udzielania ulg,
Nr XLIII/39/2010 przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Oﬁar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk
na lata 2010-2015,
Nr XLIII/40/2010 uchwalenia
Programu współpracy Gminy
Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na lata
2011-2015,
Nr XLIII/41/2010 uchwalenia
Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.
Nr XLIII/42/2010 uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2011-2014,
Nr XLIII/43/2010 zmiany
uchwały Nr XL/21/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28
czerwca 2010 r.
Nr XLIII/44/2010 trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
21 listopada 2010 r. przeprowadzone zostały wybory samorządowe. Mieszkańcy naszej
Gminy wybrali Wójta, Radę
Gminy Jedlińsk,
Radnych do Powiatu Radomskiego i Radnych do Sejmiku
Województwa.
Szczegółowe wyniki wyborów
samorządowych zawarte są na
stronie internetowej Gminy Jedlińsk: www.jedlinsk.pl .
W ustawowym terminie 15 listopada 2010 r. Wójt przedłożył
Radzie projekt budżetu Gminy
Jedlińsk na 2011 r. Na podstawie zapisów nowej ustawy o
ﬁnansach publicznych budżet

powinien być uchwalony do
końca 2010 r.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym pierwszą sesję
Rady nowej kadencji zwołał
Przewodniczący minionej kadencji Pan Henryk Krzak na
dzień 02 grudnia br. Do czasu wyboru Przewodniczącego
Rady obrady sesji prowadził
Radny-Senior Pan Waldemar
Sulisz.
02 grudnia Rada Gminy kadencji 2010-2010 podjęła uchwały
w sprawie:
Nr I/1/2010 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk,
Nr I/2/2010 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jedlińsk,
Nr I/3/2010 składu osobowego
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk,
Nr I/4/2010 składu osobowego
stałych Komisji Rady Gminy
Jedlińsk,
Nr I/5/2010 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę dla odbiorców korzystających z wodociągów wiejskich
na terenie gminy Jedlińsk,
Nr I/6/2010 zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków,
Nr I/7/2010 wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na
2010 r.
Nr I/8/2010 wynagrodzenia
Wójta Gminy.
Rada Gminy ze swojego składu
wybrała w głosowaniu tajnym:
radnego Waldemara Sulisza na
Przewodniczącego Rady oraz
radną Ewę Oﬁara i radnego Radosława Langierowicza na Wiceprzewodniczących Rady.
Skład Rady Gminy kadencji
2010-2014 i pełnione przez
radnych funkcje przedstawione
są w wydaniu Gazetki.
Wójt wydał Zarządzenia w
sprawach:
-powołania Komisji w celu
przeprowadzenia
okresowej
inwentaryzacji sprzętu obrony
cywilnej,
-ogłoszenia III publicznego
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nierucho-

mości gminy Jedlińsk,
-ogłoszenia przeprowadzenia
konsultacji projektu” Program
współpracy gminy Jedlińsk z
organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015,
-ustalenia wysokości zwrotu
kosztów transportu środkami
komunikacji publicznej dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z
upośledzeniem umysłowym i
sprzężonymi niepełnosprawnościami,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę drogi
gminnej we Wsoli
ul. Sportowa i ul. Słoneczna-odwodnienie,
-powołania Komisji Przetargowej na zakup gazu propan do
szkół z terenu gminy Jedlińsk,
-powołania Zespołu ds. oceny i zniszczenia dokumentów
z wyborów na Prezydenta RP
przeprowadzonych w dniach
20 czerwca i 04 lipca 2010 r.
-powołania Komisji do odbioru mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków w Jedlińsku,
-przeniesienia własności nieruchomości Gminy Jedlińsk,
-przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2011 r. oraz
projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014,
-opracowania Planu przygotowań publicznej i niepublicznej
służby zdrowia na potrzeby
obronne państwa przez jednostki organizacyjne publicznej
i niepublicznej służby zdrowia,
-ustalenia normy zużycia paliwa i wykorzystania samochodów
ratowniczo-gaśniczych
oraz urządzeń ratowniczo-gaśniczych przez OSP w Wielogórze,
-nabycia nieruchomości na
rzecz Gminy Jedlińsk z przeznaczeniem na cel publicznyoraz cztery Zarządzenia dotyczące zmian w budżecie gminy
Jedlińsk.
Ewa Koper

Warto przeczytać
„Księga aforyzmów”. Książka jest niezwykle bogatym zbiorem złotych myśli. Pomocna w pisaniu wypracowań, jak i
w przygotowaniu się do prezentacji maturalnych.
„ Świat polskiej przyrody” - Bilińscy Agnieszka i Włodek . Ilustrowany album ukazuje świat przyrody. Flora i fauna to
tylko część atrakcji, jakie składają się na różnorodność i bogactwo naturalne Polski.
„Polskie parki narodowe” - Bilińscy Agnieszka i Włodek . W albumie zamieszczono zdjęcia najpiękniejszych polskich
parków narodowych. Na fotograﬁi uwieńczono przepiękne krajobrazy, malownicze przełomy rzek, dzikie ostępy leśne, a także panoramy roztaczających się widokowych polan, skalne rzeźby i górskie jeziora.
„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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Stowarzyszenie „PERSPEKTYWY”

30

kę ﬁtness, ćwiczenia odbywały się przy użyciu sprzętu
gimnastycznego takiego jak
: stepy, piłki, hantle. Odbyło się również spotkanie z
dietetykiem. Na bazie pozyskanych informacji została
opracowana ulotka z instruktażem żywieniowym.
Przez cały czas trwania
projektu mieszkańcy Jedlanki zbierali plastikowe
butelki, z których na placu
szkolnym powstała sylwetka człowieka. „Ekologiczny
człowiek” odzwierciedlał
wagę wszystkich mieszkańców, których ważenie przeprowadziły dzieci ze szkoły.
Nasi mieszkańcy ważą 88
544 kilogramów! Po ponownym zważeniu okazało
się, że większość pań biorących udział w zajęciach
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21 grudnia w Domu Strażaka
w Jedlińsku o godzinie 9.45.
Zapraszamy już dziś zwycięzców po odbiór nagród, które
ufundowała Gminna Komisję
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Laureaci konkursu: kategoria przedszkolaki:- nagrody
- Kinga Morawska, Mateusz
Kaszuba - PSP w Ludwikowie, Kamil Gomuła - PSP we
Wsoli, wyróżnienia - Aleksandra Kobza, Joanna Sikora,
Karol Paluch - PSP w Ludwikowie, Amelia Kowalczyk- PP
w Jedlińsku; kategoria kl . I-III
szkoły podstawowe:- nagrodyKacper Śmiechowski, Kacper
Rdzanek – PSP W Starych
Zawadach, Tomasz Gierański
– PSP w Bierwcach, Kacper
Wrona - PSP we Wsoli; wyróżnienia – Katarzyna Sadowska,
Adrian Szczepaniak – PSP w
Bierwcach, Kateroria; kl. IVVI szkoły podstawowe: nagrody – Paulina Paluch, Alek-

listopada w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlance odbyło
się uroczyste podsumowanie projektu „Godzina dla
zdrowia”, doﬁnansowanego ze środków Programu
„Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz
Stowarzyszenie Centrum
Młodzieży „Arka”.
Nasz projekt składał się z
szeregu działań skoncentrowanych wokół prozdrowotnych i proekologicznych
nawyków społeczności Jedlanki. W ramach projektu
dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia z zakresu
mental-body. Zajęcia prowadzone były przez trenergrudnia 2010 roku w
Gminnym Centrum
Kultury i Kultury Fizycznej
został rozstrzygnięty gminny
konkurs świąteczny, nawiązujący do tradycji Świąt Bożego
Narodzenia. W tym roku tematem konkursu były ,,Gwiazdy
i Gwiazdeczki Bożonarodzeniowe” Na konkurs wpłynęło
167 prac z placówek oświatowych z terenu gminy. Komisja konkursowa w składzie
Elżbieta Raczkowska główny
specjalista ds. plastyki i wystawiennictwa w ,,Resursie Obywatelskiej” w Radomiu, Halina
Głuch – członek GK ds. RPA
miały bardzo trudne zadanie,
by wybrać te najpiękniejsze i
najbardziej pracochłonne prace. Oceniane były one indywidualnie w czterech kategoriach
wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum.
Głównymi kryteriami oceny były: walory artystyczne
i estetyczne, nawiązanie do
tradycji świątecznej oraz samodzielność wykonania. Jury
przyznając poniższe nagrody
i wyróżnienia premiowało,
także dwustronne opracowanie ozdoby, biorąc pod uwagę jej ekspozycję na choince.
Nagrodzone i wyróżnione
prace będzie można zobaczyć
w GCKiKF, gdyż zdobić będą
tegoroczna choinkę. Dla laureatów konkursu przygotowane
zostały nagrody i wyróżnienia
rzeczowe, które wręczone zostaną przez Wójta Gminy podczas tegorocznego Spotkania
z Kolędami i Pastorałek w dniu

straciło zbędne kilogramy
oraz poprawiło swoją kondycję ﬁzyczną. Wiemy teraz
, że było warto i obiecujemy
trenować nadal! Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Jedlanki za aktywne
uczestniczenie w realizacji
projektu.
W listopadzie z inicjatywy

mieszkańców, został otwarty przy naszym stowarzyszeniu Klub Seniora, cieszymy
się bardzo, że Seniorzy chcą
wspólnie spędzać czas i realizować swoje pasje. Mamy
nadzieję, że wszystkie plany
uda nam się zrealizować w
Nowym 2011 Roku!
Aneta Żurowska

Świąteczny konkurs plastyczny
sandra Kowalczyk – PSP w
Jedlińsku, Patrycja Śmiechowska, Klaudia Rdzanek –PSP w
Starych Zawadach, wyróżnienia –- Piotr Łyczak, Weronika
Wąsik, Klaudia Pryciak, Maja
Kaca PSP w Jedlińsku, Bartek Urbański - PSP we Wsoli,
Szymon Pomarański - PSP
w Wierzchowiny; kategoria

gimnazjum:- nagrody: Wojciech Kowalczyk, Kondrat,
Kociński, Patryk Barszcz, Ola
Syta, Natalia Lorenc – PG w
Jedlińsku; wyróżnienia - Karolina Romanowska, Justyna
Paluch- PG w Jedlińsku.
Agnieszka Gryzek

Prace nagrodzone w konkursie: „Ozdoba choinkowa”

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
będzie realizatorem projektu ze środków UE
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu IX- Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach,
działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich”, pod tytułem: TEATR-HISTORIA. WIEM-TWORZĘ.
Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 11 do 14 lat.
W ramach działań projektowych uczestnicy będą mogli zdobyć
dodatkową wiedzę historyczną oraz wiedzę o teatrze.
Ponadto przewidziane są wyjazdy edukacyjne
do Gniezna, Warszawy i Krakowa,
jak również wyjazdy na spektakle
do teatru w Radomiu i w Warszawie.
Bliższe informacje o projekcie oraz o naborze uczestników można uzyskać w
siedzibie GCKIKF, ul. Krótka 1, Jedlińsk, lub pod numerem telefonu: 48 32 13 052
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Bezpieczna zima w gospodarstwie rolnym

N

a j więcej
wypadków w
rolnictwie
s p ow o d o wane jest
up a d k i e m
osób. Przyczyną upadku
może być nierówna, nieutwardzona
powierzch-

O

wystarczy:
1. Używać właściwe obuwie, tj. trzewiki na protektorowanej, antypoślizgowej
podeszwie.
2. Wyrównać i w miarę
możliwości utwardzić nawierzchnię traktów komunikacyjnych między budynkami w gospodarstwie.
3. Usunąć wystające przedmioty, które zwłaszcza
przykryte śniegiem mogą
być niewidoczne,
4. Oświetlić podwórza
i chodniki,
5. Zimą likwidować śliskość
nawierzchni przejść komunikacyjnych przez usuwanie śniegu, posypywanie
oblodzeń piaskiem lub trocinami.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego życzy
Państwu bezwypadkowej
pracy. Jeśli jednak zdarzy

się wypadek przy pracy rolniczej, należy zgłosić go do
najbliższej placówki terenowej Kasy, jak najwcześniej,
bez zbędnej zwłoki.
Jest to obowiązek wynikający z art. 45 ustawy o
ubezpieczeniu społecznym
rolników /Dz. U. 2008 Nr
50 poz. 291 z późniejszymi
zmianami /
Wypadek może zgłosić poszkodowany, członek rodziny lub inna osoba w dowolny sposób:
- osobiście,
- telefonicznie,
- na piśmie,
- pocztą elektroniczną.
W gospodarstwie wytyczone ścieżki komunikacyjne
między budynkami. Powierzchnia ścieżek posypana piachem.
PT KRUS Radom

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA INTERNECIE

d stycznia 2011 roku Ochotnicza Straż
Pożarna w Jedlińsku będzie
mogła promować swój dorobek i rozwój w internecie,
na własnej stronie www.
ospjedlinsk.pl
Strona OSP powstanie
w ramach Projektu „Zasoby
kulturowe „w sieci” jako promocja lokalnych instytucji
kultury w środkach masowego przekazu” współﬁnansowanego ze środków Unii
Europejskiej, w ramach OSI
4 Leader Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
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nia podwórza, szczególnie
śliska w czasie deszczu
lub nieodśnieżona zimą.
Upadkowi sprzyja używanie niewłaściwego obuwia
i brak dbałości o porządek
w obejściu: porozrzucane
przedmioty, narzędzia, druty przysypane słomą. Aby
zmniejszyć ryzyko upadku
na podwórku gospodarstwa

2007-2013, Działanie 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla tzw. „Małych
Projektów”.
Projekt realizowany jest
przez Agencję Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu, we współpracy z Towarzystwami/Stowarzyszeniami, dla których zostaną
utworzone odrębne strony
internetowe. Są to Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku, Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga
w Przysusze, Towarzystwo

Przyjaciół Ziemi Przytyckiej
w Przytyku, Stowarzyszenie „Dla Przyszłości Gminy
Wolanów” w Wolanowie,
Stowarzyszenie „Brać Sienkiewiczowska” w Zakrzewie.
Strony internetowe wymienionych instytucji będą
elementem składowym portalu poświęconego ofercie turystycznej obszaru Lokalnej
Grupy Działania „Razem dla
Radomki”. W tym celu zostanie stworzona strona „przyjazna” turystyce, jako interaktywny portal turystyczny
www.wdolinieradomki.pl

Osiągnięcie celu założonego w projekcie przyczyni
się do wzrostu atrakcyjności
stowarzyszeń i gmin, zwiększy szansę na promocję lokalnych tradycji i kultury.
Zakończeniem i podsumowaniem projektu będzie
konferencja zorganizowana
w końcu stycznia 2011 roku
w Sali konferencyjnej LGD
Razem dla Radomki, na którą zapraszamy władze gmin
i członków stowarzyszeńpartnerów projektu.

Uroczyste przekazanie samochodu strażackiego

listopada 2010 r,
odbyło się uroczyste
przekazanie nowoczesnego
samochodu strażackiego

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielogórze.
W uroczystości udział
wzięli m.in. Pani Minister

Zdrowia – Ewa Kopacz oraz
Komendant Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej
Pan Gustaw Mikołajczyk.

Wartość zakupionego samochodu to: 652 tys zł.

Przekazanie wozu strażackiego przez minister Ewę Kopacz.
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dniu 15 grudnia
2010 roku w Urzędzie Gminy w Jedlińsku
odbyło się spotkanie seminaryjne otwierające wystawę „Ta ostatnia dekada”.
W spotkaniu udział wzięli:
Waldemar Trelka – Wicestarosta Radomski, ks. prałat dr Henryk Ćwiek, Wójt
Gminy - Wojciech Walczak,
Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Sulisz. Autorzy wystawy: Anna Jankowska – przedstawicielka
Archiwum Państwowego
w Radomiu oraz Arkadiusz
Kutkowski z Instytutu Pa-

„Ta ostatnia dekada”
mięci Narodowej Oddział
w Radomiu przedstawili
myśl przewodnią wystawy:
działania NSZZ Solidarność
w Radomiu w realiach lat
80-tych XX wieku. Do licznie zgromadzonych uczestników – uczniów szkół
z gminy Jedlińsk, nauczycieli historii, dyrektorów
szkół i jednostek organizacyjnych gminy, skierowali
też swoje krótkie wystąpienia zaproszeni goście, podkreślając walory poznawcze
jak i znaczenie społeczne
otwieranej po raz pierwszy
w powiecie radomskim wy-

stawy. Uczestnicy otrzymali
bezpłatny katalog wystawy
- szczęśliwcy z podpisami
autorów. Wystawa jest pre-

R

ok 1980 był jednym z
przełomowych momentów w najnowszej historii Polski. Przyniósł on
milionom Polaków nowe
nadzieje na lepsze jutro.
W wyniku sierpniowych
strajków narodziła się „Solidarność”, która w krótkim
czasie stała się jednym z
podstawowych ośrodków
masowego sprzeciwu wobec
socjalistycznych władz PRL.
Struktury związku szybko
organizowano na terenie
całego kraju, również w
województwie radomskim.
Wśród postulatów strajkowych na czoło wysuwały się
żądania podwyżki płac oraz
utworzenia niezależnych
od władzy związków zawodowych. Tworzenie struktur „Solidarności” w województwie miało w dużym
stopniu charakter oddolny.
W przedsiębiorstwach powoływano Komitety Robotnicze przekształcane po kilku dniach w Tymczasowe
Komitety Założycielskie, do
których wybierano władze
podczas ogólnych zebrań
załóg. Równocześnie zaczęto organizować regionalne
struktury nowego związ-

Wystawa przy Urzędzie Gminy w Jedlińsku

ku. W dniu 9 października
1980 r. ukonstytuowały się
tymczasowe władze regionalne NSZZ „Solidarność”,
występujące pod nazwą
„Międzyzakładowa Komisja
Założycielska Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”
– Ziemia Radomska”. Znaleźli się w niej przedstawiciele różnych zakładów pracy z terenu województwa.
Pierwszym przewodniczącym został Andrzej Sobieraj.
Niemalże od początku
istnienia związku kierownictwo radomskiej „Solidarności” próbowało pociągnąć do odpowiedzialności
lokalne władze za liczne
krzywdy, których doświadczyli mieszkańcy regionu.

Szczególnie podkreślano
konieczność ukarania winnych represji na mieszkańcach Radomia za udział w
robotniczym proteście w
czerwcu 1976 r. Już w październiku 1980 r. tymczasowe władze regionalne
„Solidarności” postanowiły wysunąć tę kwestię na
pierwszy plan w całym katalogu rozliczeń z występkami rządzących. W następnych miesiącach postulaty te rozszerzono o część
ogólnokrajową i społeczną.
Dnia 24 kwietnia 1981 r.
rozpoczęły się negocjacje
z komisją rządową w sprawie realizacji tzw. Postulatów Radomskich. Bardzo szybko okazało się, że
znalezienie
konsensusu

zentowana przed Urzędem
Gminy w Jedlińsku do połowy stycznia.
W.D.

w najprostszych kwestiach
napotykało liczne, niespodziewane bariery. Negocjacje wielokrotnie zrywano. Ostatnie spotkanie
odbyło się 27 listopada w
dość gorącej atmosferze.
Pomiędzy 19 maja a 13
czerwca 1981 r. odbyły się
dwie tury Zjazdu Delegatów
Regionu „Ziemia Radomska”, na którym wybrano
jego zarząd i Międzyzakładową Komisję Regionalną
(MKR). Na czele Zarządu
Regionu stanął ponownie
Andrzej Sobieraj. Funkcje wiceprzewodniczących
mieli sprawować Jan Rejczak oraz Jerzy Pierzchała.
Wybrano także delegatów
na I Walny Zjazd NSZZ
„Solidarność”. Województwo radomskie reprezentowane było przez jedenastu
kandydatów. Zjazd Krajowy, zorganizowany w gdańskiej Hali Oliwii, przebiegał w dwóch turach: 5-10
września oraz 26 września
-7 października i zakończył
trwający jeszcze od 1980r.
proces wyboru władz.
Kazimierz Jaroszek
Dyrektor Archiwum
Państwowego w Radomiu
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Radni w kadencji 2010-2014
Waldemar Sulisz
Przewodniczący Rady Gminy
Jedlińsk.
Pracował w kadencji 2002-2006 pełniąc funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Rolnictwa.
Reprezentuje w Radzie okręg
Nr 13 obejmujący sołectwo
Wsola.

Ewa Oﬁara.
Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Jedlińsk.
Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Sportu. Delegatka Gminy Jedlińsk
w Związku Międzygminnym
„Radomka”. Pracuje w Radzie trzecią kadencję.
W poprzedniej kadencji
pełniła funkcje Przewodniczącej Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Sportu i
Spraw Socjalno-Bytowych.
Reprezentuje okręg wyborczy Nr 1 obejmujący miejscowości: Bierwce, Kruszyna, Jeziorno.
Marek Janiec
Przewodniczący
Komisji
Infrastruktury, Rolnictwa
i Spraw Socjalno-Bytowych
Rady.
Rozpoczyna pracę w Radzie
Gminy obecnej kadencji. Od
2002 r. sołtys wsi Piaseczno.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 10 obejmujący sołectwa:
Piaseczno i Lisów.

Aneta Żurowska
Rozpoczyna pracę w Radzie
Gminy obecnej kadencji.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 5 obejmujący miejscowości: Nowa Wola i Jedlanka.
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::

Radosław Langierowicz
Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Jedlińsk.
Wybrany został na drugą
kadencję.W
poprzedniej
w latach 2006-2010 pełnił
funkcję Przewodniczącego
Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 6 obejmujący sołectwo
Jedlińsk
Wojciech Pyrek
W obecnej kadencji Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów.
Wybrany do Rady Gminy na lata: 1990-1994
i 1994-1998, gdzie przewodniczył Komisji Budżetowej.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 11-miejscowość Wielogóra.

Jan Gniadek
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju i Promocji Gminy.
Wybrany do Rady na trzecią kadencję. W poprzedniej
kadencji był Wiceprzewodniczącym Rady i Przewodniczącym Komisji Budżetu
i Finansów.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 2 obejmujący miejscowości: Bierwiecka Wola, Płasków, Janki.

Wojciech Żarłok
Rozpoczyna pracę w Radzie
Gminy obecnej kadencji.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 6 –sołectwo Jedlińsk.

::

Radni w kadencji 2010-2014
Waldemar Cichowlas
Rozpoczyna pracę w Radzie
Gminy obecnej kadencji.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 12 obejmujący miejscowości: Wierzchowiny, Czarny Ług i Bożą Wolę.

Tomasz Plewiński
Rozpoczyna pracę w Radzie
obecnej kadencji.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 7 obejmujący miejscowości: Klwaty i Klwatka Szlachecka.

Bożena Okrój
Rozpoczyna pracę w Radzie
Gminy obecnej kadencji.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 9 obejmujący miejscowości: Stare Zawady, Nowe Zawady, Romanów i Urbanów.

::

Zbigniew Dobosz
Pracuje w Radzie Gminy od
2002 r. Wybrany na obecną
kadencję.
Reprezentuje okręg wyborczy Nr 4 obejmujący miejscowości: Ludwików, Narty,
Mokrosęk i Górna Wola.

Danuta Kozłoska
Przewodnicząca
Komisji
Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Wybrana do Rady na drugą kadencję. Trzy kadencje pełni
funkcję sołtysa wsi w Piastów.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 8 –miejscowości Piastów
i Kamińsk.

Janusz Oﬁara
Do Rady Gminy wybrany
po raz trzeci. Był radnym w
kadencji 1998-2002 i 2002-2006.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 3 –miejscowości Gutów,
Wola Gutowska i Jankowice.

Krzysztof Woźniak
Rozpoczyna pracę w Radzie
Gminy obecnej kadencji.
Reprezentuje okręg wyborczy
Nr 11 obejmujący sołectwo
Wielogóra.
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Informacja dotycząca gospodarki wodnej w Gminie Jedlińsk w 2010r.

T

egoroczna aura uwypukliła narastające od
wielu lat problemy w gospodarce wodnej, bezpośrednio
dotyczące większości mieszkańców naszej gminy.
Wiosenne roztopy, następnie
nadmiar opadów atmosferycznych spowodowały lokalne
podtopienia posesji oraz zalanie dużych obszarów użytków
rolnych powodując znaczne
straty materialne w gospodarstwach.
Powodem
tej
sytuacji
w znacznej mierze jest nie wykonywanie swoich obowiązków przez właścicieli gruntów
w zakresie właściwego utrzymania wód, polegających na
zachowaniu lub odtworzeniu
stanu cieków, ich dna lub brzegów, prawidłowej eksploatacji,
konserwacji i remontów urządzeń i istniejących budowli regulacyjnych w celu umożliwienie swobodnego spływu wód
lub lodu.
Jednym z głównych sposobów regulacji stosunków wodnych w glebie użytków rolnych
jest melioracja gruntów wykonywana na koszt państwa
z częściowym (1/5 kosztów)
udziałem właścicieli gruntów .
Niestety głównie z przyczyn
małego zainteresowania rolników w naszej gminie tylko 20%
gruntów jest zmeliorowanych.
Zasady gospodarki wodnej oraz prawa i obowiązki
właścicieli zostały określone
w ustawie Prawo wodne (t. j.
Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019),
w myśl której:
1) powierzchniowe wody publiczne rzeki i cieki naturalne
/w naszej gminie rz. Radom-

ka, Tymianka, Struga Wsolska i Ciek od Jankowic/ – ich
utrzymanie należy do Marszałka województwa i jego służb
/Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych/
2)
powierzchniowe
wody niepubliczne /prywatne/
w rowach, stawach, zbiornikach wodnych – ich utrzymanie należy do właścicieli
gruntów, na których są położone /rolnicy, zarządcy dróg
publicznych – w pasie drogowym, zakłady pracy i inni/
Informujemy, iż jesienią
br. zostało wykonane przez
WZMiUW szereg prac konserwacyjnych i regulacyjnych
na ciekach publicznych na terenie gminy Jedlińsk, tj:
- na rzece Radomce – odcinek
Lisów – Jedlińsk – prace w toku
- na rzece Młynówce – odcinek
od trasy nr 7 ok. 500m w górę
rzeki
- na Cieku od Jankowic – końcowy odcinek przed ujściem
do rzeki Radomki – ok. 700m
- na Strudze Wsolskiej – odcinek od ujścia do rzeki Radomki do trasy nr 7; trwają końcowe prace na terenie Muzeum
Gombrowicza. Planuje się
realizacje kolejnego odcinka
rzeki.
Prace te winny pozytywnie
wpłynąć na swobodny spływ
wód tymi ciekami, szczególnie
w okresach powodziowych.
W przypadku gruntów zmeliorowanych konserwacją urządzeń, w tym rowów melioracyjnych zajmuje się działająca
w imieniu zrzeszonych w niej
rolników - Gminna Spółka
Wodna w Jedlińsku. Obecnie

sprawy administracyjne oraz
utrzymanie urządzeń prowadzi Rejonowy Związek Spółek
Wodnych w Zwoleniu, do którego przystąpiła GSW. Prace
konserwacyjne ﬁnansowane
są głównie ze składek członkowskich oraz dotacji Skarbu
Państwa.
Terminowe opłacanie składek na Spółkę Wodną jest
podstawą do dalszych działań prowadzących do pozyskania środków ﬁnansowych
zewnętrznych i w konsekwencji podejmowania prac
w terenie.
Wg
informacji
RZSW
w Zwoleniu w br. w ramach
spółki wodnej zostały wykonane prace:
- konserwacja rowów melioracyjnych w m. Ludwików – dł
ok. 2400m
- 2 awarie drenacji w m. Jankowice
- konserwacja rowu w m. Mokrosęk – ok. 400m.
Na wiosnę 2011r Związek
planuje dalsze prace w innych
miejscowościach, po uzgodnieniu z Zarządem GSW w Jedlińsku.
Zachęcamy do korzystania
z usług tej wyspecjalizowanej
jednostki w zakresie utrzymania wód na gruntach przez
wszystkie zainteresowane osoby.
Informujemy też, iż istnieje
prawem uregulowany zakaz
zakłócania spokojnego stanu wody na gruncie /poprzez
umyślne działanie człowieka/
tzn. zakaz zastawiania wody
swobodnie płynącej, przekierowywania jej spływu ze szkodą na grunty sąsiednie.

Nadzór nad gospodarka
wodną sprawują:
- w zakresie utrzymania wód
publicznych i wód istotnych
dla rolnictwa – Marszałek
Województwa poprzez Wojewódzki Oddział Melioracji
i Urządzeń Wodnych Radom,
ul. Wernera 4.
- w zakresie utrzymania gruntów zmeliorowanych rolników
zrzeszonych w Gminnej Spółce
Wodnej będących w ewidencji
Marszałka – Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Zwoleniu ul. gen. Sikorskiego 15
- w zakresie utrzymania pozostałych gruntów zmeliorowanych oraz wód objętych pozwoleniami wodno-prawnymi
–Starosta Radomski, Radom,
ul. Domagalskiego 7.
- zakłócenie stosunków wodnych na gruncie – Wójt Gminy
Jedlińsk, ul. Warecka 19.
Instytucje nadzoru mają
uprawnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji
nakazujących dostosowanie
się do wymogów prawa lub
zakazujących niedozwolonych
czynności, zabronionych prawem.
Ponadto w każdym przypadku nie przestrzegania prawa również w zakresie gospodarki wodnej organa bezpieczeństwa publicznego/policja /
mają obowiązek ścigania tych
wkroczeń i przymuszenia do
podejmowania działań zgodnie z prawem.
Wszelkie interwencje w zakresie właściwego utrzymania
wód należy kierować do organów odpowiedzialnych za ich
nadzór.

Uwaga Mieszkańcy gminy Jedlińsk!

Przypominamy, iż na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek
utrzymania czystości i porządku na terenie ich posesji wynikający
z przepisów prawa (Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach /Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z 2005 r./ i Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk zatwierdzonego
Uchwałą Nr XLI/33/2006 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28.09.2006 r.)
W szczególności w okresie zimowym uprzątania na bieżąco błota, śniegu,
lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości przy zachowaniu następujących warunków:
- obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym;
- śliskość spowodowana przez ubity śnieg lub oblodzenie nawierzchni chodnika należy ograniczyć przy zastosowaniu wyłącznie piasku;
- piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania;
- zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być zgromadzone w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z chodnika;
- zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń na jezdnię.
Należy również usuwać śnieg i nawisy śnieżne z dachów, okapów, rynien i innych części nieruchomości.
Nieprzestrzeganie powyższego powoduje odpowiedzialność karną wynikającą z Kodeksu Wykroczeń i przepisów
powołanej wyżej ustawy.
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Z życia szkół
Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku
W projekcie realizowanym
przez Departament Edukacji
Publicznej i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
możemy pochwalić się udziałem dwóch uczniów z naszej
szkoły: są to uczniowie klasy
trzeciej Patryk Barszcz i Wojciech Szczęsny. Celem szczegółowym projektu, jest realizacja
wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przy
priorytetowym traktowaniu
uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i techniczno-zawodowych, których
trudna sytuacja materialna
stanowi barierę w rozwoju
edukacyjnym. Cieszymy się,
że uczniowie dzięki wsparciu
ﬁnansowemu mogą rozwijać
swoje zainteresowania i poszerzać swoją wiedzę. Opiekę nad
uczniami sprawują nauczyciele pani Renata Walerczak i pan
Mariusz Kilar. W ramach programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w naszej szkole będzie
realizowany projekt ,,Jestem
aktywny będę przedsiębiorcą”.
Opiekunem projektu jest nauczycielka historii pani Maria
Mucha. Zakłada on promocję postaw przedsiębiorczych
oraz innowacyjne podejście
do rozwiązywania problemów powstających w procesie
prowadzenia ﬁrmy, poprzez
współdziałanie przedsiębiorców z uczniami gimnazjum. 20
osobowa grupa uczniów z klas
pierwszych i drugich, działa w Innowacyjnym Klubie
Przedsiębiorczości. Spotkania
klubu odbywać się będą poprzez cotygodniowe warsztaty w II półroczu 2010/2011
oraz w I półroczu 2011/2012.
Kolejnym sukcesem jakim
możemy się pochwalić jest

udział ucznia klasy IIIa Piotra
Kilianka w etapie rejonowym
konkursu
matematycznego
organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
w Warszawie. Ucznia do konkursu przygotowywała pani
Renata Walerczak- nauczycielka matematyki. W ramach
projektu Mazowieckie Talenty
aż 13 uczniów naszego gimnazjum na 48 uczniów z Radomia zakwaliﬁkowało się na
Olimpijskie Kółka Informatyczne dla Początkujących. Są
to uczniowie: Adrian Cichocki, Ernest Grzelak, Aleksandra
Grzyb, Paweł Lalewicz, Jakub
Lutek, Iga Makulska, Łukasz
Makulski, Maciej Nogalski,
Alan Oleander, Piotr Religa,
Patryk Rudziński, Mateusz
Wlazłowski, Łukasz Wlazły.
Wśród uczniów mamy czterech absolwentów ale w chwili
składania wniosków byli naszymi uczniami. Sukces ten
zawdzięczamy zaangażowaniu nauczycieli informatyki:
panu Mariuszowi Kilarowi
i panu Romanowi Wójcikowi.
Uczniowie gimnazjum w ramach gminnego konkursu mikołajkowego zdobyli wysokie
miejsca w kategorii szachy:
I miejsce Bartłomiej Rdzanek
(IIIe), II miejsce Brajan Życki
(IIe), III miejsce Aleksandra
Tkaczyk (Ie) oraz III miejsce
w kategorii warcaby Damian
Musiał. Wszystkich uczniów
przygotowywała pani Agnieszka Bieniek- Stężalska, która jak
co roku angażuje dużą grupę
uczniów do rywalizacji w tym
sporcie. Miesiąc grudzień to
w naszej szkole czas organizowania licznych akcji charytatywnych. Z wielką ochotą
młodzież wraz z nauczycielami
przygotowuje szereg działań.
Należą do nich: tradycyjnie
w dniach 6-7 grudnia Mikołajkowa Loteria Fantowa. W tym

roku przeznaczyliśmy cały dochód czyli 395 zł dla ucznia
klasy III LO im. R. Traugutta
w Radomiu Jakuba Pastuszki.
Jest to zawodnik RCS Czarni
Radom, u którego zdiagnozowano białaczkę. Serdecznie dziękujemy pani Sabinie
Ziębie za bardzo dobrą organizację loterii mikołajkowej.
Kolejną akcją jest wspieranie
Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego. Po raz kolejny siostra
Irena Różycka z gimnazjalnym
Kołem Misyjnym zorganizowała kiermasz ciast, z którego
dochód został przeznaczony
dla kolegów i koleżanek mieszkających na Czarnym Lądzie
w bardzo trudnych warunkach
materialnych. Dostajemy wiele podziękowań i miłych słów
za wsparcie ﬁnansowe. Wartą
opisania akcją w naszej szkole
jest „Maraton Pisania Listów”.
Już od trzech lat młodzież
gimnazjalna włącza się w to
dzieło. W pierwszym roku napisaliśmy 61, w ubiegłym 342
a w tym roku 4030 ( w tym 21
listów napisanych w Gminnej
Bibliotece Publicznej). Akcja
jest organizowana przez pedagoga szkolnego panią Jolantę
Politowską we współpracy
z wychowawcami i Klubem
Młodzieżowego Wolontariatu. Młodzież pisała listy od 6
grudnia, a społeczność lokalna 11 grudnia w godzinach
od 12 do 16 w naszej szkole.
W tym roku ta ogólnopolska
akcja spotkała się z dużym
zainteresowaniem. Uczniowie
pisali w domu listy i wrzucali
do umieszczonych skrzynek
lub oddawali pedagogowi. Padły rekordowe liczby 150, 70,
60 listów napisanych przez
pojedynczych uczniów. Listy
kierowane były do osób, które
bronią praw człowieka. Bardzo dziękujemy Wszystkim
nadawcom listów solidarności,
które okazują się często ostatnią nadzieją dla prześladowanych i więzionych. Zainteresowanych prawami człowieka

odsyłamy na stronę www.
amnesty.org.pl. Koło teatralne
,, Antrakt” z gimnazjum w ramach mikołajkowego prezentu
odwiedziło Publiczne Przedszkole. Uczniowie pod kierunkiem opiekunów (Sabiny
Zięby, Moniki Skwirowskiej,
Marii Muchy) zorganizowali
dla maluchów przedstawienie
,,Kaczka Dziwaczka”. Na koniec wszystkie przedszkolaki
zostały obdarowane zabawkami, wcześniej zebranymi przez
naszą młodzież rozdawanymi przez Świętego Mikołaja.
Dzięki staraniom opiekunów
koła wszyscy uczestnicy mają
okazję brać udział w profesjonalnych warsztatach teatralnych prowadzonych przez
pana Kamila Woźniaka, absolwenta Wyższej Szkoły Aktorskiej, w Centrum Kultury
„Łaźnia”. Cykliczne spotkania
pozwalają doskonalić umiejętności aktorskie młodzieży
i przełamywać wszelkie bariery związane z pracą na scenie.
Pierwsze warsztaty już się odbyły, na kolejne młodzież czeka
z niecierpliwością. Nauczyciele dbają o to aby młodzież potraﬁła atrakcyjnie, w bezpieczny sposób i ciekawie spędzać
wolny czas. Do tej pory udało
się zorganizować: Rajd Integracyjny dla klas pierwszych
(Iłża, Marcule), dwudniową
wycieczkę krajoznawczo-turystyczną do Krakowa dla klas
drugich, pielgrzymkę do Sandomierza na uroczystą mszę
świętą połączoną ze zwiedzaniem grobu patrona naszego gimnazjum oraz wyjazdy
na spektakle ,, Mały Książe”
i ,,Projekt Sofokles-Król Edyp
i Antygona”, uczniowie klasy
IIIc uczestniczyli w uroczystym pokazie musztry klas
mundurowych w XI Liceum
Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Radomiu. W ciągu całego roku szkolnego odbywają
się wyjazdy do Teatru Wielkiego w Warszawie.
Justyna Salak
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku

J

edlińsk świętuje kolejną
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę
Słowo mówione, pieśni patriotyczne, poezja, polskie
tańce narodowe, prezentacja
książki Perły i perełki architektury gminy Jedlińsk – tak
dzieci, młodzież, nauczyciele
i władze gminy świętowały
w Jedlińsku kolejną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Sala gimnastyczna Publicznej
Szkoły Podstawowej w Jedlińsku zamieniła się 10 listopada
b.r. w salę koncertową. I choć
uroczystość miała charakter
lokalny, w powietrzu unosił się
wyjątkowy nastrój. To wszystko za sprawą uczczenia 92
rocznicy odzyskania niepodległości, której celebrowanie
połączono z prezentacją i promocją książki v-ce dyrektor

szkoły, Bożeny Cieślak. Perły
i perełki architektury sakralnej gminy Jedlińsk to kolejny
projekt w ramach programu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez
Akademię Filantropii w Polsce
i Stowarzyszenie Centrum
Młodzieży „Arka” w Radomiu,
nad którym patronat honorowy objął wójt gminy Jedlińsk,
Wojciech Walczak. Książka B.
Cieślak, będąca opracowaniem
zawierającym dokumentację
opisową i fotograﬁczną obiektów sakralnych usytuowanych
na terenie gminy, spotkała się
z ciepłym przyjęciem czytelników. Czy dzieci z PSP w Jedlińsku umieją świętować? Jak
najbardziej. Rzewne dźwięki
żołnierskiej piosenki Rozkwitały pąki białych róż… przeplatały się z dostojnymi tonami
poloneza, którego zatańczyli

najmłodsi, energiczne tremollo grane na werblach przez
uczniów jedlińskiego gimnazjum podczas apelu poległych
przeniosło na chwilę słuchaczy
na bitewne pola, a zagrana Cisza była najwymowniejszym
podziękowaniem tym, którzy
walczyli o suwerenność. Jedlińszczanie potraﬁą uczcić
najważniejsze polskie święto.
I TY MOŻESZ POMÓC
Wiedzą o tym uczniowie
z PSP w Jedlińsku. 8 grudnia
odbyła się coroczna loteria
fantowa, zorganizowana przez
Urszulę Chudzik – katechetkę
i Annę Walczyk – pedagoga
szkolnego. Pieniądze zebrane
podczas loterii przeznaczone
zostały dla dzieci ze „Słonecznego Domu” w Radomiu oraz
dla uczennicy ze szkoły w Jedlińsku. Wielką radością dla
organizatorów było ogromne
zaangażowanie uczniów, którzy z nieskrywanym entuzjazmem nieśli pomoc innym.
Wszystkim biorącym udział
w loterii, serdecznie dziękujemy!
PITAGORAS,
DARWIN I INNI
Czas jesienno-zimowy obﬁtuje w liczne konkursy przedmiotowe, w których uczestniczą najlepsi. Zakres obowiązujących treści jest niezwykle
rozległy, dlatego też trudno
jest przejść kolejne etapy konkursu. Cieszymy się więc, iż
Karolina Partyga – ucz. kl. 6a
(opieka dydaktyczna – Anna

Stanik) i Kamil Płaskociński –
ucz. kl. 6b (opieka dydaktyczna
– Bożena Krupa) zakwaliﬁkowali się i wzięli udział w rejonowym etapie Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego,
zaś Karolina Krawczyk – ucz.
kl. 6b (opieka dydaktyczna
– Elżbieta Religa) zakwaliﬁkowała się i wzięła udział w
rejonowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Trzymając mocno kciuki,
z niecierpliwością czekamy na
informacje o wynikach!
BOŻONARODZENIOWE
INSPIRACJE
Święta za pasem i choć zapach choinki nie puka jeszcze
do drzwi, uczniowie PSP w Jedlińsku już myślą o Bożonarodzeniowej tradycji, czego dowodem są nagrody w powiatowym konkursie plastycznym
pod hasłem:”Karta świąteczna,
zabawka choinkowa„ uzyskane
przez Agate Flis – ucz. kl. IIIb
(nauczyciel E. Stachursk),Pawła Flisa - ucz. kl.IVa i Justynę
Borowską – ucz. kl. VIb (nauczyciel – B. Cieślak.)
Miło nam również poinformować, że Dominika Krupa –ucz. Kl. VIa (nauczyciel
B. Cieślak) została wyróżniona w konkursie plastycznym:
„Polska w Unii Europejskiej”,
zorganizowanym przez Centrum Informacji Europejskiej
w Radomiu.
Gratulujemy!
Anna Kraska

arcyciekawe przedsięwzięcia.
Pierwszy raz też w naszej szkole został przeprowadzone wybory do samorządu szkolnego wg zasad obowiązujących
wśród dorosłych. Była kampania wyborcza wraz z debatą
kandydatów. Powołana została
także komisja wyborcza, która
przygotowała listy wyborców,
a wszystkie głosy wrzucane
były do prawdziwej urny.

W całym województwie mazowieckim do udziału w projekcie zakwaliﬁkowano jedynie
9 małych szkół prowadzonych
przez Stowarzyszenia i łącznie
z naszą, zaledwie 3 prowadzone przez Samorządy.
Wszystkie działania służyć
mają projektowaniu innowacyjnych i funkcjonalnych
rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych dla modelu ma-
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godnie z zapowiedziami,
z początkiem września
2010 w naszej szkole ruszyła
wielka machina projektowa.
Dzięki inicjatywie dyrektor
szkoły – Beacie Jagielskiej,
nasza szkoła uczestniczy w
projekcie edukacyjnym Federacji Inicjatyw Oświatowych
„Z małej szkoły w wielki
świat’’.
Dzięki
współﬁnansowaniu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki ramach działania 3.3.4.
„Ponadregionalne
programy rozwijania umiejętności
uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk
matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
języków obcych, przedsiębiorczości”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, uczniowie będą
mieli okazję przejąć inicjatywę i samodzielnie wyznaczać
kierunek swojego rozwoju.
Działania realizowane będą
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metodą projektów. Młodzi ludzie samodzielnie pokierują
swoja pracą- indywidualnie
lub w zespole, na swój sposób zmierzą się z wyzwaniami
dydaktycznymi.
Uczniowie
sami zaplanują etapy pracy:
obserwacje, zdjęcia, eksperymenty, wywiady z ekspertami,
opracowanie informacji czy
przygotowanie
prezentacji.
Przed Beatą Górnicką, Anną
Paszkiewicz, Bożeną Sobstyl
i Agnieszką Szymańską stoi
trudne zadanie. Udział w projekcie składania do innego myślenia o współpracy z dziećmi.
Inspirując, nadzorując i motywując zespoły uczniów zadbać
mają o bezproblemowy przebieg prac. Nie należy jednak
do nich wyręczanie dzieci, w
ich samodzielnej z założenia,
pracy. Powstały już pierwsze
produkty ﬁnalne: pojazd skonstruowany według myśli młodych projektantów, wystawy
prac uczniowskich, usłyszeliśmy koncert szkolnej orkiestry
najmłodszych
uczestników
a teraz czekamy na następne

łych szkół. Dzięki nim zdobywanie wiedzy i rozwój uczniów
stać się mają procesem naturalnym, powstającym na pod-

budowie obserwacji otoczenia
i aktywnego uczestnictwa w
życiu społecznym. Takie podejście wydatnie przyczyni

się do podwyższenia poziomu
kreatywności i samodzielność
młodych ludzi, a także nauczy ich czerpania satysfakcji

z własnych osiągnięć .

runków pogodowych, odbyło
się uroczyste podsumowanie
IV edycji Gminnego Konkursu Plastycznego „Trzy razy nie
– nie pij, nie pal, nie bierz…”
realizowanego w tym roku pod
hasłem „Powiedz nie”. Koordynatorem konkursu były panie:
Iwona Śmiechowska i Aneta
Strzelecka. W konkursie wzięli
udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Wpłynęło 186 prac
plastycznych. Jury przyznało
35 równorzędnych wyróżnień
w dwóch kategoriach wiekowych. Wręczenie dyplomów
i upominków poprzedziła inscenizacja tematycznie związana z konkursem. Tym razem
złe nałogi i uzależnienia „nie
oszczędziły” nawet bajek. Ale
jak to w bajkach bywa, zło
z dobrem zawsze przegrywa.
Nagrody sponsorowała GK
d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wręczył
je Sekretarz Gminy Jedlińsk
Włodzimierz Dłużewski oraz
członkowie komisji w osobach:
pani Halina Głuch i pani Zuzanna Pudzianowska. Oprócz
nagród dla uczniów wyróżnionych w konkursie plastycznym
upominki otrzymali „ młodzi
artyści” występujący w przedstawieniu. Zgromadzone na
widowni dzieci dostały czekoladowe wafelki Prince Polo.
Dyrektorzy lub przedstawiciele
poszczególnych szkół odebrali
z rąk pana sekretarza odtwarzacze CD. Serdecznie dziękujemy
za wszystkie upominki!

W organizowanym przez
GCKiKF konkursie Poezji
Patriotycznej nasi uczniowie
otrzymali nagrody i wyróżnienia. W kategorii młodszej Daria
Bieniek – wyróżnienie. W kategorii starszej Łukasz Matysiak
– nagroda, Piotr Kowalczyk
– wyróżnienie przygotowani
przez panią Urszule Pytel.
Na wyróżnienie zasługuje uczennica kl. V Patrycja
Śmiechowska, która otrzymała nagrodę w wojewódzkim
konkursie plastycznym pt:
„Jak bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym” organizowanym przez
KRUS w Warszawie. Uczniowie nagrodzeni zwiedzali Sejm
i Senat. Otrzymali oni również
wartościowe prezenty: aparat
cyfrowy i iPoda.
Uczniowie naszej szkoły
brali udział w Ogólnopolskim
Turnieju ORLIKA 2012 o puchar premiera Donalda Tuska.
Dwie drużyny reprezentowały
naszą szkołę na eliminacjach
gminnych. Uczniowie zajęli IV
i VI miejsce. W nagrodę każdy z nich otrzymał pamiątkową koszulkę i piłkę dla szkoły.
W powiatowych biegach sztafetowych dziewczęta zajęły III
miejsce, chłopcy V. Jak co roku
w naszej szkole odbywają się
powiatowe rozgrywki w unihokeja dziewcząt i chłopców. Po
zaciętej walce awansowały do
zawodów międzypowiatowych
drużyny z naszej szkoły i z PSP
Czarnej.
Redakcja PSP Stare Zawady

Zespół Redakcyjny
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W

niedzielę 18 września
2010 roku uczniowie
klasy V przygotowani przez panią Iwonę Śmiechowską umilili
swoim występem „ IV Integracyjne Spotkanie Rodzin” organizowane w Domu Pomocy
Społecznej w Jedlance. Występy naszych uczniów to od czterech lat stały punkt programu
artystycznego prezentowanego
przybyłym na to spotkanie rodzinom pensjonariuszy.
13 października po zajęciach
lekcyjnych odbyła się akademia z okazji Komisji Edukacji
Narodowej. Na tę uroczystość
przybyli także emerytowani
nauczyciele. Montaż słowno-muzyczny
zaprezentowali
uczniowie kl. VI przygotowani
przez panie Joannę Łapczyńską
i Anetę Strzelecką. Publiczności
najbardziej podobał się zaprezentowany z humorem pokaz
mody dla nauczycieli. Jak co
roku, Rada Rodziców przygotowała dla wszystkich pracowników szkoły uroczysty obiad.
29 listopada klasa VI pod kierunkiem pani Karoliny Bartos
wprowadziła nas w magiczny
świat Halloween. Rozstrzygnięto konkurs na najstraszniejszy
kostium z tej okazji i na najstraszniejszą postać wykonaną
w różnych technikach plastycznych. Oba konkursy cieszyły się
wielkim zainteresowaniem, aż
18 osób zostało nagrodzonych
w pierwszym konkursie i 35
w drugim
22 uczniów kl. I złożyło uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły i zostało przyjętych
w poczet społeczności szkoły.
Rodzice swoim pociechom
przygotowali pyszny poczęstunek .Jak wiemy, w mediach jest
bardzo głośno o dopalaczach
i problemach związanych z nimi.
Uczniowie kl. V pod kierunkiem pani Iwony Śmiechowskiej przygotowali inscenizację „Stop dopalaczom”, gdzie

w scenkach tematycznych ukazali, jak zgubny wpływ na życie
mają środki odurzające. Ta sama inscenizacja zaprezentowana była na zebraniu ogólnym
dla wszystkich rodziców.
W szkole od kilku lat prowadzona jest zbiórka zużytych
baterii. Wszyscy uczniowie
bardzo chętnie włączają się
w tę akcję. Do dnia dzisiejszego nasza szkoła zebrała 1,5 tony
baterii. Zbiórkę kontynuujemy
nadal.
Grupa 50 uczniów uczestniczyła w podsumowaniu XI
Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Czuję się Bezpiecznie”
i „Bezpieczna Szkoła”. Wyjazd ten był jedną z nagród
dla naszej szkoły. Oprócz tego
otrzymaliśmy rower o wartości 600,00 zł (do dalszych
ćwiczeń) zdobyty w konkursie
Wiedzy Prewencyjnej, w której
zajęliśmy IV miejsce. W drugim konkursie „Bezpieczna
Szkoła” za wykonaną kronikę
przygotowana przez panią Iwonę Śmiechowską, poświęconą
wszystkim działaniom na rzecz
bezpieczeństwa też zajęliśmy
IV miejsce. Nagrodą są stroje
do tańca dla dziewcząt za sumę 600,00 zł. Uczniowie naszej
szkoły biorą udział w różnych
konkursach organizowanych
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu. Do tej pory
uczestniczyli w XIV Powiatowym Turnieju BRD „Bezpieczne Drogi” , w którym zajęliśmy
II miejsce drużynowo, II i III
indywidualnie, w „Jesiennym
rowerze” – V miejsce drużynowo. Szkołę reprezentowali:
Patrycja Śmiechowska, Patrycja Adamska, Mateusz Słomka,
w nagrodę otrzymali cenne nagrody. Cała nasza szkoła przystąpiła do Międzynarodowego Konkursu pt: „Droga i ja”.
Wszyscy uczniowie otrzymali
zestawy edukacyjne (książeczki, płyty CD, dyplomy).
Mimo niesprzyjających wa-

Zespół Szkół Publicznych w Wierzchowinach

„R

adosna szkoła” to program mający na celu
zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i
opieki w szkołach podstawowych. Nasza szkoła została

zakwaliﬁkowany do udziału w
tym projekcie i otrzymała doﬁnansowanie na wyposażenie
sali dla naszych wychowanków,
w której znajdują się pomoce dydaktyczne pozwalające

na rozwijanie uzdolnień
i zainteresowań (np. plastycznych, konstrukcyjnych),
ale jednocześnie umożliwiające
odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (materace, pufy). Również w tym roku udało

nam się w pełni wyremontować
i wyposażyć sale dla oddziału
przedszkolnego. Teraz dzieci z
przyjemnością bawią się i uczą
w pięknych kolorowych wnętrzach.
14 października obchodzili-
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śmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji
wybrani uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny.
Po zakończeniu akademii głos
zabrała pani dyrektor, składając
wszystkim swoim pracownikom najlepsze życzenia z okazji
przypadającego święta.
26 października w naszej
szkole był dniem szczególnym,
a to wszystko za sprawą doniosłego wydarzenia - przyjęcie w
szeregi szkolnej braci, uczniów
klas I Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum. Wydarzenie to
obchodziliśmy radośnie w towarzystwie zaproszonych gości
przedstawicieli władz samorządowych w osobie Wójta Gminy
Jedlińsk - Wojciecha Walczaka,
Przewodniczącego Rady Gminy - Henryka Krzaka , pracowników szkoły, licznie zebranych
rodziców oraz uczniów.
10 listopada odbyła się w
szkole uroczysta akademia z
okazji 92 rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.

Złożyły się na nią: pieśni legionowe, wiersze i historia drogi
do niepodległości Polaków,
którzy czekali na to 123 lata.
Po zakończonej akademii delegacje wszystkich klas zapaliły znicze pod tablicą – Dębem
Pamięci.
11
listopada
delegacja
uczniów ZSP w Wierzchowinach wzięła udział w uroczystości z okazji Święta Niepodległości w Jedlińsku. Poczet
Sztandarowy z opiekunką i
przewodniczącą
samorządu
uczniowskiego uczestniczyli we
Mszy Świętej a następnie złożyli wiązankę kwiatów przed pomnikiem w jedlińskim parku.
6 grudnia 2010 r. już po raz
trzeci odbył się w naszej szkole Mikołajkowy Turniej Piłki
Nożnej dla uczniów z klas IV-VI. Najlepszą drużyną wśród
dziewcząt okazały się uczennice z klasy VI-Karolina Skowron, Patrycja Cielniak, Paulina Rokicińska, Magdalena
Rzeszot, Klaudia Kraszewska.

W rozgrywkach chłopców
zwyciężyła drużyna A z klasy
V- Maciej Chojnacki, Patryk
Walos, Dariusz Romanowski,
Albert Słomka. Najlepszymi
strzelcami turnieju zostali: Karolina Skowron i Maciej Chojnacki. Wszyscy zawodnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze.
W tym samym dniu uczniowie Publicznego Gimnazjum

uczestniczyli w koncercie ,,Złote Pięć Minut”. Był to koncert
charytatywny wspomagający
Fundację ,,Prometeusz” zajmującą się promowaniem
pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach. Odbył się on w Sali
Kongresowej w Warszawie, wystąpili m. in. zespół Volver, Marina, Maciej Pol, Big Cyc.

roliny Wąsowicz z klasy V.
Już po raz czwarty uczniowie
PSP w Ludwikowie uczestniczyli w Mikołajkowym Turnieju Szachowo – Warcabowym.
IV miejsce w kategorii „Warcaby” zajęła Natalia Jakubiak z
klasy III, a w kategorii „Szachy”

również miejsce IV Dawid Paluch z klasy V.
Czytelnikom
Panoramy
Gminy życzymy zdrowych,
spokojnych, rodzinnych świąt
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Redakcja PSP w Ludwikowie

czytelnikami (niektórzy bywają
codziennie).

15 listopada odbyła się uroczysta akademia upamiętnia-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie
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września na uroczystym
rozpoczęciu roku szkolnego obchodziliśmy kolejną
rocznicę wybuchu II wojny
światowej, a 17 września rocznicę agresji na Polskę ZSRR.
Z okazji Dnia Chłopaka 30
września odbyła się szkolna
dyskoteka, wszyscy chłopcy
otrzymali drobne upominki
i zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany
przez uczennice naszej szkoły.
Obchody Dnia Patrona Szkoły – Jana Pawła II - uświetnił
montaż muzyczno – poetycki przygotowany przez dzieci
uczęszczające na Koło Teatralne. Program ten zaprezentowany został również w kościele
paraﬁalnym w Jankowicach w
Dniu Papieskim. Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej uczniowie
klasy III i VI zaprosili wszystkich pracowników szkoły na

uroczysty apel. Gorącymi brawami widownia nagrodziła
trud młodych aktorów i popisy
uczniów z Koła Tanecznego.
W organizowanym przez
Gminne Centrum Kultury i
Kultury Fizycznej Konkursie
Poezji Patriotycznej wyróżnienia otrzymali: Mateusz Jurczak
z klasy III oraz Daniel Jurczak
uczeń klasy V. Święto Niepodległości uczciliśmy 10 listopada
uroczystą akademią w szkole.
11 listopada uczniowie uczestniczyli w Mszy św. w intencji
Ojczyzny w kościele w Jankowicach.
W konkursie plastycznym
„Trzy razy nie – nie pij, nie pal,
nie bierz”, który w roku bieżącym przebiegał pod hasłem
„Powiedz nie” wyróżniono
prace: Magdaleny Kozłowskiej
z klasy II, Dominiki Bukowskiej uczennicy klasy III i Ka-

Zespół Szkół Publicznych we Wsoli
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listopada
2010
r.
w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie
na czytelników uczniów klas
I. W tym dniu czytelnia zamieniła się w „salę teatralną”,
w której pierwszoklasiści obejrzeli krótkie przedstawienie pt.
Urodziny u Kopciuszka. W role
Kopciuszka, Czerwonego Kapturka, Jasia i Małgosi wcieliły
się uczennice klasy IIIB SP
– Kinga Plewińska, Wiktoria
Stachowiak, Martyna Tomalska
i Oliwia Wędzonka. Następnie
uczniowie złożyli przysięgę:
Obiecuję uroczyście zawsze
dbać o książki i korzystać z ich
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mądrości, po czym zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Na pamiątkę tego
wydarzenia każdy z nowych
czytelników otrzymał symboliczną legitymację czytelnika
zaprojektowaną i wykonaną
przez p. Wiolettę Nastulę oraz
słodki poczęstunek. Uczniowie
dowiedzieli się również o swoich prawach i obowiązkach wynikających z regulaminu biblioteki. Na zakończenie spotkania
każdy mógł wypożyczyć do
domu interesującą go książeczkę. Pierwszoklasiści od dnia,
w którym odwiedzili bibliotekę
szkolną są bardzo aktywnymi

▶

jąca Święto Niepodległości.
Uczniowie klasy VIb pod kierunkiem pań: Małgorzaty Wrony i Agnieszki Brody przedstawili program artystyczny przypominający ważne wydarzenia
historyczne. Szczególne miejsce
zajęły trzy pokazy ﬁlmowe prezentujące autentyczne postacie
i miejsca związane z rokiem
1918 i rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości
25 listopada obchodzony jest
Światowy Dzień Pluszowego
Misia. Biblioteka szkolna, włączyła się w obchody tego dnia,
ogłaszając Misiowy Konkurs
dla uczniów klas 0-III. Trzem
spośród zgromadzonych na
wystawie pluszaków zostały
nadane tytuły: Maksymalnego
Misia – dla największego, Najoryginalniejszego Misia – dla
wyróżniającego się szczególnymi cechami oraz Najczęściej
Przytulanego Misia – dla noszącego najbardziej widoczne oznaki. Oprócz wystawy
misiów przyniesionych przez
uczniów można było obejrzeć
książeczki z Misiowej Biblioteczki, przeczytać wiersze z Misiowej Szuﬂady, poznać sławne
misie – Kubusia Puchatka, Misia Paddington, Misia Uszatka,
Misia Jogi, Misia Colargola,
Misia Baloo oraz Gumisie. Odwiedzający Misiolandię poznali
również historię powstania pluszowego misia, zwiedzili wystawę poświęconą niedźwiedziom
oraz skosztowali „małego Conieco” - przysmaku Kubusia
Puchatka.
Uczniowie szkoły podstawowej 29 listopada br. udowodnili w praktyce znajomość języka
angielskiego. Nasi wychowankowie z klas IV- VI popisywali
się przede wszystkim umiejętnościami płynnej wymowy,
poprawnego
akcentowania,
ale również rozumieniem tekstu obcojęzycznego i aktorską
interpretacją poezji na scenie.
Konkurs pod hasłem POETRY
FOR KIDS (Poezja dla dzieciaków) promował ideę praktycznego poznawania języka
obcego i oswajania najmłod-

szych z zabawną i wartościową
liryką anglojęzyczną. Ideą organizatorek- Karoliny Morawskiej i Małgorzaty Bernat- było
pokazanie polskim dzieciom
w przystępnej formie językowego świata ich cudzoziemskich rówieśników. Spośród
grona uczestników konkursu
w drodze eliminacji została
wyłoniona grupa bardzo obiecujących młodych aktorów.
W etapie drugim oceniana była
nie tylko wartość językowego
popisu, ale etiuda aktorska oraz
zaangażowanie przejawiające
się w przygotowaniu kostiumu
oraz emblematu czy rekwizytów do występu. By ułatwić kojarzenie i rozumienie słownictwa najmłodszym, dekoracja
przygotowana przez panią Ewę
Woźniak- Krawczyk nawiązywała do tematyki wierszy. Młodzi aktorzy wykazali się nie tylko świetnym językowym opanowaniem tekstów, ale także
ogromnym poczuciem humoru
i żywiołowym ruchem scenicznym. Na ogromne pochwały
zasługują Karol Tuzimek, Karolina Krzosek oraz Magdalena
Janiszewska, którzy wzbudzili
sympatię zarówno widowni,
jak i jury. W trakcie narady sędziów uczennica klasy II a gimnazjum- Patrycja Walczakprzy aplauzie słuchaczy zaśpiewała piosenki „Honey, honey”
Abby oraz Demi Lovato „Gift
of a ﬁrend” . Młodzi widzowie
bardzo pozytywnie reagowali
na prezentacje kolegów oraz
nawiązywali kontakt z prowadzącą imprezę opiekunką konkursu, udzielając odpowiedzi
w języku angielskim. W związku z tak pozytywnym przyjęciem imprezy mamy nadzieję,
że w przyszłym roku chętnych
do udziału w konkursie będzie
równie wielu i że utrzyma on
równie dobry poziom.
1 grudnia br. miały miejsce
uroczyste obchody zamykające
rok poświęcony Chopinowi.
Organizatorki – panie Mirosława Kalinowska i Wioletta
Nastula przygotowały bardzo
interesującą imprezę promu-

jącą zarówno wiedzę na temat
życia i twórczości kompozytora, ale także dotyczącą znajomości jego dzieł. Część konkursową poprzedzał piękny
montaż poetycko- muzyczny,
w którym brali udział uczniowie szkoły podstawowej Katarzyna Karaś i Jakub Wieteska
i gimnazjum: Monika Klocek,
Martyna Krzosek, Magdalena
Traczewska, Patrycja Walczak,
Aleksandra Wziątek, Ewelina
Wrona. Uczennice wspaniale
prezentowały się w stylizowanych kostiumach na tle scenograﬁi przygotowanej przez panią Ewę Woźniak- Krawczyk.
Konferansjerami imprezy były
nauczycielki Małgorzata Bernat i Agnieszka Olczak. W konkursach o życiu prywatnym
i teorii muzyki bardzo dobrym
przygotowaniem wykazali się
zwłaszcza najmłodsi uczniowie. Dzięki zaangażowaniu
wychowawców udzielali pełnych, właściwych odpowiedzi.
Z kolei uczniowie gimnazjum
dobrze radzili sobie z rozpoznawaniem odtwarzanych fragmentów dzieł Chopina.
Z wielką przyjemnością gościliśmy w naszej szkole panią
Annę Radwańską – Huszno, babcię jednego z naszych
uczniów. Na spotkaniu zorganizowanym przez opiekunki Izby
Regionalnej – Małgorzatę Bernat i Annę Borkowską – Szymaniak - zaproszona seniorka
piękną polszczyzną (i bardzo
ciekawie) opowiadała przeszłości w naszym regionie. Przybliżyła młodzieży klas gimnazjalnych zwyczaje związane z obchodzeniem świąt, ceremonii
ślubnych oraz mówiła o dawnej
obyczajowości Polaków. Wspominała wygląd szkół i ubóstwo
uczniów w czasach tuż powojennych w naszym regionie.
Szkolne koło PCK szkoły podstawowej włączyło się
w działania wolontariatu, by zebrać środki na hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu.
Rodzice uczniów i nauczyciele
piekli ciasta, pączki, babeczki,
które następnie zostały sprze-

dane w trakcie kiermaszu 30
listopada (Andrzejki). Cieszył
się wielkim powodzeniem: ciasta zniknęły w czasie dwóch
przerw. Imprezie patronowały
panie: Mariola Pietrzyk, Ewelina Kowalczyk, Mirosława Kalinowska.
Szkolne Koło Turystyczne
„Wędrownik” działa w naszej
szkole już drugi rok. Zrzesza
21 uczniów gimnazjum. Celem
koła jest rozbudzanie u uczniów
zainteresowań
turystyczno-krajoznawczych, motywowanie do aktywnego wypoczynku
i przeciwdziałanie zjawiskom
patologii społecznej.
MIKOŁAJKOWY
TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO
W dniu 3 grudnia 2010 r.
odbył się w Zespole Szkół Publicznych we Wsoli XII Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego w siedmiu kategoriach
wiekowych, w którym wzięło
udział 129 dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Zwycięzcy SP
klasa III-dziewczęta- Wiktoria
Pysiak -Piastów, klasa IIIchłopcy - Sebastian Pasek -Wielogóra, klasa IV-dziewczęta-Jessica
Rybska-Wielogóra, klasa IV-chłopcy-Dominik Gędaj-Wielogóra, klasa V-dziewczętaMagda Janiszewska-Wielogóra,
klasa V -chłopcy-Oskar Kępka-Wielogóra, klasa VI -dziewczęta-Katarzyna Kobza-Piastów, klasaVI -chłopcy-Bartłomiej Dróżdż-Piastów
Zwycięzcy gimnazjum
klasa I-dziewczęta-Oliwia Bińkowska-Wsola, klasa I-chłopcy-Damian Opałka-Wielogóra
klasa
II-dziewczęta-Monika
Klocek-Piastów, klasa II-chłopcy-Artur Durak-Wsola, klasaIII-dziewczęta-Aleksandra
Karaś-Wsola, klasa III-chłopcy-Piotr Słomka-Marcelów
Uczestnicy za miejsca I-IV
otrzymali statuetki, medale,
upominki i dyplomy.
Organizatorzy turnieju
Marzena Okruta-Dupla
Jan Dupla
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ryumf gimnazjum z Jedlińska w XII MIMS, piłkarki
i cztery sztafety w przyszłorocznych ﬁnałach MIMS,
LKS Jedlińsk zachowuje szanse na awans…
Szkolny Związek Sportowy
ogłosił wyniki XII edycji Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. To największa szkolna sportowa impreza w kraju,
w której corocznie tylko w ﬁnałach bierze udział około sześciu tysięcy dzieci i młodzieży
z około 600 szkół podstawowych i gimnazjalnych. a w eliminacjach ilość startujących
jest kilkakrotnie większa. Uroczyste podsumowanie współzawodnictwa za rok 2010 odbyło się w Ciechanowie, który
wraz z Ostrołęką był gospodarzem ﬁnałowych rozgrywek
w poszczególnych dyscyplinach. Wśród zaproszonych
gości szczególnie gorąco byli
witani bohaterowie olimpiady
z Pekinu i tegorocznych Mistrzostw Świata w Barcelonie mistrz olimpijski w pchnięciu
kulą Tomasz Majewski oraz
mistrz świata w rzucie dyskiem Piotr Małachowski.

atletyce i pięcioosobowej piłce
nożnej oraz wysokie miejsca
drużyn dziewcząt i chłopców
w unihokeju. Druga placówka
z naszej gminy - gimnazjum
ze Wsoli - zajęła miejsca 116-117 z bilansem 3,5 pkt.. W rywalizacji szkół podstawowych
na 14 miejscu sklasyﬁkowano
PSP z Jedlińska – 26,5 pkt.
oraz na 22-25 miejscu PSP ze
Wsoli z dorobkiem 18,5 pkt.
Najlepszymi okazały się szkoły z Warszawy nr 50 i 28 oraz
PSP nr 2 Ząbki. W klasyﬁkacji widnieją jeszcze trzy nasze
placówki. Na 97 miejscu PSP
Stare Zawady – 7,5 pkt., PSP
Jedlanka na miejscach 123 –
130 z trzema punktami i symboliczne 0,5 pkt zanotowała
szkoła z Wierzchowin. Łącznie
punkty zdobyło 242 szkoły
podstawowe. Należy zauważyć, że we współzawodnictwie
wojewódzkim sklasyﬁkowano aż 7 szkół z naszej gminy

Podsumowanie XII MIMS - nauczyciele w-f z PG Jedlińsk wraz z medalistami olimpijskimi - Piotrem Małochowskim i Tomaszem Majewskim
- prezentują pamiątkowe trofea.

-Jesteście najlepsi! –
takimi słowami zwrócił się
do wszystkich uczniów Radosław Oﬁara – nauczyciel wf
w PG w Jedlińsku prezentując
puchar za zwycięstwo w łącznej
punktacji. To olbrzymi sukces
naszej szkoły. Wśród prawie
900 gimnazjów na Mazowszu
punkty do klasyﬁkacji zdobyło
308 placówek. Najwięcej – 91,5
pkt szkoła z Jedlińska, zdecydowanie wyprzedzając gimnazjum nr 1 z Płocka 82 pkt. Na
trzecim miejscu także płocczanie – gimnazjum nr 8 z dorobkiem 74 pkt. Na wygraną
złożyły się nie tylko znakomite
występy w biegach przełajowych, które od lat są koronną
dyscypliną, ale także wicemistrzostwo dziewcząt w lekkiej
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i jest to z całą pewnością jeden
z najlepszych wyników (o ile
nie najlepszy!?) wśród gmin
wiejskich w województwie.
A zatem brawa dla szkół!
Podsumowano także wyniki
rywalizacji powiatów. Radomski Ziemski uplasował się tuż
za podium, na czwartym miejscu z wynikiem 179,5 pkt. Dodajmy, że aż 151 pkt to zasługa
szkół z gminy Jedlińsk.
Trzy razy złoto i srebro
Jeszcze przed oﬁcjalnym
podsumowaniem XII edycji
MIMS zainaugurowano eliminacje międzypowiatowe kolejnych - XIII Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w regionie. Tradycyjnie Jedlińsk gościł najlepsze szkolne reprezentacje regionu

Złoto dla PSP Jedlińsk: Katarzyna Szczęsna, Justyna Borowska, Martyna Adamska, Paulina Paluch, Dominika Krupa, Oliwia Górka,
Wiktoria Warda, Ewelina Kucharska, Karolina Partyga, Sylwia Jóźwik wraz z opiekunką - Aliną Cielniak.

w sztafetowych biegach przełajowych. Na starcie stanęło
ponad 600 młodych biegaczy.
Każdy z dziesięciu uczestników sztafety miał do pokonania dystans 800 m (chłopcy
z gimnazjów 1000 m). Wśród
podstawówek przez kilka
zmian na prowadzeniu była
dziewczęta z PSP 20 z Radomia. Ostatecznie, ku radości
miejscowych kibiców, awans
do ﬁnału wojewódzkiego wywalczyły drużyny ze szkół reprezentujących naszą gminę
Wygrały podopieczne Aliny
i Dariusza Cielniaków z Jedlińska przed sztafetą Wsoli,
którą przygotowała Marzena
Okruta-Dupla. Biegi chłopców zdominowali radomianie.
Na pierwszym miejscu PSP
4 mając kilkadziesiąt metrów
przewagi nad drugą PSP 3.
W rywalizacji gimnazjów
wśród dziewcząt zwyciężyły,
uważane za faworytki, reprezentantki gospodarzy. Mimo,
iż skład sztafety z Jedlińska
był daleki od optymalnego,
to zwycięstwo ubiegłorocznych mistrzyń województwa
ani przez chwilę nie było zagrożone. Na drugim miejscu
przybiegły dziewczęta z PG 8
w Radomiu, które także wyraźnie górowały nad pozostałymi konkurentkami. Bardziej
emocjonującą walkę stoczyli

chłopcy. Typowany do medali
zespół z Adamowa zawiódł,
przybiegając do mety daleko
za czołówką. Tę sytuację wzorowo wykorzystali gospodarze, którzy stoczyli ciekawy,
trwający do dziesiątej zmiany,
pojedynek ze sztafetą z Błotnicy ostatecznie go wygrywając.
W ﬁnałach wojewódzkich, które odbędą się wiosną przyszłego roku w Ciechanowie nasza
gmina będzie reprezentowana
przez cztery sztafety.
Obroniły tytuł!
Na boisku gimnazjum Nr 8
w Radomiu wyłoniono reprezentantów regionu na ﬁnały
XIII Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w piłce
nożnej dziewcząt. Do ﬁnału
regonu gimnazjalistki z Jedlińska dotarły bez porażki. Pokonując kolejne szczeble rozgrywek Jedlińsk wygrał z Suskowolą 2:0, Przytykiem 1:0,
Mirowem 5:1 i Potworowem
4:2. W decydującej rozgrywce
spotkały się 4 drużyny: dwie
radomskie, ze specjalizujących
się w piłce nożnej gimnazjów
nr 4 i 11 oraz ekipy Kazanowa
i Jedlińska. Nasz zespół bronił
tytułu wywalczonego przed
rokiem. Jak się później okazało
- skutecznie.
W pierwszym pojedynku
zagrały drużyny przyjezdne.
Jedlińsk dość szybko strzelił

Srebro dla PSP Wsola: Katarzyna Kobza, Aleksandra Michalska,
Eliza Religa, Kinga, Bączkowska, Inga Michałek, Wioletta,
Dąbrowska Marta Konopka, Ewa, Śwircz Klaudia Górka,Jesika
Firlej, Aleksandra Rybicka, opiekun Marzena Okruta-Dupla.

Złote sztafety PG Jedlińsk

wśród przodujących drużyn
LKS ma ich najmniej. Szanse na zajęcie premiowanych
awansem dwóch miejsc ma
pięć zespołów. Czy sztuka ta
uda się podopiecznym Romana Małka będzie wiele zależeć
od przepracowanego okresu
zimowego. Śledząc rozgrywki w minionych latach można
zauważyć, że LKS w rundzie
rewanżowej prezentował się
korzystniej. Jeśli reguła potwierdzi się wiosną przyszłego roku to …? Ciut poniżej

potraﬁą utrzymać nerwy na wodzy i nie będą oni negatywnymi
bohaterami swojego zespołu.
Właśnie taki przykry incydent
miał miejsce w trakcie meczu
z Sokołem Przytyk na własnym
boisku. Atak zawodnika na sędziego to wielki wstyd dla całego
lokalnego środowiska piłkarskiego i być może fatalne skutki
w przyszłości dla drużyny.
Cieszy znakomita postawa
młodzieżowych drużyn UKS
Jankowice. Podopieczni Łukasza Kurka w kategorii tramp-

Anna Gniadek, Magda Gniadek, Anna Rędzia, Ola Rędzia, Ola Syta,
Emilia Słomka, Patrycja Plewińska, Lucyna Jabłońska, Marlena Romanowska, Justyna Zawadzka

Mistrzynie regionu w piłce nożnej: Anna Rędzia, Ola Rędzia, Alicja
Bieniek, Martyna Szubińska, Magdalena Szymańska, Karolina
Kowalczyk, Karolina Gizicka, Beata Gizicka, Angelika Dryja, Anita
Szymczak.
Remigiusz Rdzanek, Adam Piórkowski, Hubert Sąpór, Kamil Bukowski, Łukasz Krawczyk, Damian Markiewicz, Piotr Maj, Mateusz Kalbarczyk, Michał Klocek, Adrian Cichocki i opiekun-Radosław Oﬁara

bramkę. W kolejnych minutach, mimo szans bramkowych
z obu stron, wynik nie uległ
zmianie. Kolejny mecz, zgodnie z regulaminem, rozegrały
między sobą szkoły z Radomia. Pierwszą bramkę strzeliła
Czwórka, która długo prowadziła. Jedenastka uporczywie
dążyła do wyrównania i to
się w końcu udało. Do końca
pozostał wynik 1:1. Zdaniem
obserwatorów najciekawsze
było starcie Jedlińska z Czwórką. Radomianki prowadziły do przerwy po sprytnym
wyrzucie piłki z autu, którą
wepchnęła głową najniższa
zawodniczka ich drużyny.
W drugiej połowie Czwórka
osłabła, wykorzystały to zawodniczki Jedlińska, strzelając
dość szybko dwa gole. Zrozpaczone rywalki rzuciły się
do desperackiego ataku, który
przyniósł połowiczny sukces
w postaci wyrównania 2:2.
Stawką rywalizacji Kazanowa
z Jedenastką było „być albo nie
być” w turnieju. Po zaciętym
boju wygrali goście 1:0. Załamane takim rozwojem sytuacji
reprezentantki PG 11 łatwo
uległy obrończyniom tytułu.
0:3. Dziewczęta z Jedlińska już
mogły się cieszyć z wygranej
w turnieju i awansu do ﬁna-

łu wojewódzkiego. Pozostało
jeszcze jedno miejsce. Czwórka, chcąc awansować, musiała wygrać. Zawodniczkom
z Kazanowa wystarczał remis.
A kto gra na remis… Nic podobnego. Obie ekipy walczyły o zwycięstwo. Ostatecznie
drugie miejsce przypadło zawodniczkom z gimnazjum
z Kazanowa , które wygrały1:0.
Brązowe medale dla PG 4.
Trzy punkty
do odrobienia.
Zakończyła się runda jesienna w piłce nożnej. Występujące
w klasie A nasze zespoły zajmują, ujmując żartobliwie ...trzecie
miejsca - z obu stron tabeli. Od
początku rozgrywek LKS grał
równo, cały czas plasując się
w czołówce rozgrywek. Dlatego postawa drużyny Jedlińska
spotkała się z uznaniem zarówno fachowców jak i kibiców.
Dwie porażki i mała liczba
straconych bramek świadczą
o bardzo dobrej grze bloku defensywnego. Tę ocenę trochę
obniża 6 straconych bramek
na własnym boisku w potyczce
z liderem z Przytyka i „wpadka”
z lokalnym rywalem w gminnych derbach 1:2. Mim to, Jedlińsk traci tylko trzy punkty do
wicelidera. Trochę trudniej było ze strzelaniem goli, bowiem

oczekiwań grał Strażak. Przypomnijmy jednak, że po zakończonym ubiegłorocznym
sezonie w zespole zaszły duże
zmiany kadrowe, a młodzi piłkarze dostali zadanie utrzymania się w rozgrywkach. Wydaje
się, że jest to realne. Strażak rozegrał kilka naprawdę dobrych
spotkań, ale nie ustrzegł się
też od przykrych niespodzianek. Wiele też będzie zależeć
od tego, czy zawodnicy
Poz Drużyna

karzy zajmują drugie miejsce
za radomską Bronią, a żacy
przewodzą w swojej grupie.
Kibicom proponujemy analizę tabeli, w której, nie uwzględniono weryﬁkacji meczu Strażaka z Sokołem Przytyk (prawdopodobnie walkower 0:3).
Do siego roku!
Krystian Kilar
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Pkt. Z

R

P

Bramki

1

Sokół Przytyk

14

37

12

1

1

66-15

2

Orzeł Gielniów

15

36

12

0

3

49-32

3

LKS Jedlińsk

15

33

10

3

2

40-23

4

Mogielanka Mogielnica

15

31

10

1

4

56-37

5

Centrum Radom

15

28

8

4

3

54-27

6

Pilica Nowe Miasto

15

22

6

4

5

46-28

7

KS Błotnica

15

21

5

6

4

31-26

8

Mazowsze II Grójec

15

21

6

3

6

31-33

9

Sadownik II Błędów

15

20

6

2

7

29-33

10

Tęcza Augustów

15

19

5

4

6

33-35

11

Kraska Jasieniec

15

19

5

4

6

36-38

12

GKS Chynów

15

13

4

1

10

25-52

13

Wulkan II Zakrzew

15

13

3

4

8

27-32

14

Strażak Wielogóra

14

11

3

2

9

21-33

15

LZS Magnuszew

15

7

1

4

10

20-59

16

LZS Zalesice

15

4

1

1

13

22-83

Źródło: www.sportradom.pl
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Z innej perspektywy...

Więcej zdjęć na www.jedlinsk.pl
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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