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Drodzy Państwo
W styczniu i lutym
br. przeprowadziliśmy
zebrania wiejskie we
wszystkich sołectwach
naszej gminy. Określone zostały priorytetowe
zadania do wykonania
w nadchodzącej kadencji w poszczególnych

sołectwach.
Okazuje się, że najważniejszym zadaniem a jednocześnie jednym z największych problemów jaki musimy
wspólnie rozwiązać jest poprawa stosunków wodnych,
dbanie o urządzenia melioracyjne, utrzymanie i konserwację rowów, cieków i rzek.
Na zebraniach dokonano także wyboru organów statutowych sołectw tj. sołtysów i rad sołeckich na kolejną kadencję. Serdecznie dziękuję byłym sołtysom i ustępującym
radom sołeckim za ich trudną i często niedocenianą pracę.
Gratuluję tym, których społeczność lokalna obdarzyła zaufaniem na kolejne lata.
Z uwagi na kończącą się pięcioletnią kadencję dokonano
wyboru nowych władz statutowych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. Dziękuję
wszystkim druhom strażakom za ich bezinteresowną służbę i oddanie dla mieszkańców gminy, za ciągłą pracę nad
sobą i doskonalenie własnych umiejętności a ich rodzinom
za wyrozumiałość.
Poprawa pogody pozwala nam na kontynuowanie zadań
inwestycyjnych rozpoczętych w ubiegłym roku tj. budowa
kanalizacji sanitarnej w Jedlance, budowa Szkoły Podstawowej w Bierwcach i Centrum Kultury w Bierwieckiej
Woli. Rozpoczynamy procedury przetargowe na zadania
inwestycyjne zaplanowane do wykonania w budżecie bieżącego roku.
Z uwagi na zmniejszające się dochody /subwencje, dotacje/ i zwiększające wydatki bieżące /wzrost podatku VAT,
energii, koszty utrzymania nowych inwestycji/, uchwalony
w dniu 28 grudnia 2010 roku przez Radę Gminy w Jedlińsku budżet na 2011 rok jest nieco skromniejszy niż budżet
roku poprzedniego, ale przy zachowaniu właściwego reżimu ﬁnansowego możliwy do zrealizowania.
Wojciech Walczak
Wójt Gminy

Komitet Organizacyjny
Uroczystości Jubileuszowych
zaprasza na

OBCHODY 400-LECIA POWSTANIA
CECHU SZEWSKIEGO
które odbędą się
12 czerwca 2011 roku w Jedlińsku
Program uroczystości:
godz. 10.30- Dom Strażaka w Jedlińsku
- powitanie gości
- przemówienia okolicznościowe
- referat na temat ,,Szewstwo dawniej i teraz”
godz.12.00 Msza Św. w kościele paraﬁalnym
w Jedlińsku
Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców,
którzy posiadają jakiekolwiek pamiątki
związane z branżą szewską
o udostępnienie ich Komitetowi Organizacyjnemu.
Tel. 48 32 13 052
PRZEKAŻ POTRZEBUJĄCYM 1 % PODATKU

Wszyscy możemy pomóc przekazując 1 % ze swojego podatku na
rzecz organizacji pożytku publicznego.
Organizacje takie działają również na terenie naszej gminy.
Dane o swojej działalności przekazali nam:
1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Nr KRS
0000116212. W poz. 128 PIT wpisać: OSP w Jedlińsku, ul. Warszawska 2; 26-660 Jedlińsk lub inne jednostki OSP z gminy Jedlińsk.
2. CARITAS Diecezji Radomskiej. Nr KRS 0000222733. W poz. 128
PIT wpisać: Paraﬁalny Zespół CARITAS w Jedlińsku.
3. Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” - nr KRS 00000 31762. W poz. 128 PIT wpisać: Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku 500000024554.
4. Fundacja Dzieciom - Program „Zdążyć z Pomocą” nr konta 75
1240 1037 1111 0010 0957 3199 nr KRS 0000037904. W poz. 128 PIT
wpisać: „1 % dla Kamil Bolesta”.
5. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Centrum Charytatywne nr
konta 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 nr KRS 0000037904. W poz.
128 PIT wpisać:„2894 na leczenie i rehabilitację Weroniki Wąsik”.
6. Fundacja Dzieciom „Rozszczepowe marzenia” nr konta:
PKO BP S.A. IX 0/W-WA- 57 1020 1097 0000 7302 0117 8920;
KRS 0000248920. W tytule przelewu: dla Kamila Żurowskiego.
7. Ludowy Klub Sportowy „Strażak” nr KRS 0000318449. W poz.
128 PIT wpisać: nr konta Banku w Jedlińsku 26 9132 0001 0010 3929
2000 0010

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” działa w ramach europejskiego programu Leader,
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin: Jedlińsk, Zakrzew, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów.
Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie:
- Działania: „Odnowa i rozwój wsi”; Limit dostępnych środków wynosi 2 060 815,00 zł.
-Działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”; Limit dostępnych środków wynosi 301 423.50 zł.
-Działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Limit dostępnych środków wynosi 350 000,00 zł.
Wnioski należy składać w: Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu
w terminie od 18 kwietnia do 13 maja 2011 roku do godziny 15:00.
Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępny są w wersji elektronicznej
na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania
przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.
Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul Wernera 9/11
w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00 , wt. - pt. 8:00 - 16:00
tel./fax (048) 38 58 996 email: zarzad@razemdlaradomki.pl., www.razemdlaradomki.pl
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Inwestycje w Gminie
W trakcie realizacji

Szkoła w Bierwcach

Centrum Kultury w Bierwieckiej Woli

Przetargi 2011
Ogłoszone

Termin otwarcia ofert

Przebudowa drogi gminnej Wsola ul. Miła

25.03.2011 r.

Przebudowa drogi gminnej Wielogóra ul. Długa

25.03.2011 r.

Przebudowa - modernizacja drogi w miejscowości Bierwce

25.03.2011 r.

Budowa wodociągu Klwatka Szlachecka

25.03.2011 r.

Więcej o przetargach na stronie internetowej gminy: www.jedlinsk.pl
Zapraszamy do udziału w konkursie literackim – Pamiętnik z okresu dojrzewania.
Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki,
Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli
oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury w ﬁzycznej
zapraszają młodych autorów w wieku 16-24 lata do wzięcia udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Pamiętnik z okresu dojrzewania”.
Celem konkursu jest wyłonienie utalentowanych literacko osób, które wezmą udział
w warsztatach literackich. Warsztaty odbędą się w maju 2011 roku
w siedzibie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli
oraz w siedzibie Muzeum Literatury w Warszawie.
Dla laureatów konkursu przewidziane są również atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 14 kwietnia 2011 roku na adres
organizatora: Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w
Warszawie, ul. W. Gombrowicza 1, Wsola, 26-660 Jedlińsk.
Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Nieakademicka Szkoła Twórczego Pisana”
ﬁnansowanego przez Fundację Orange.
Regulamin konkursu jak również szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu „Nieakademicka
Szkoła Twórczego Pisania” dostępne są na stronach internetowych: www.razemdlaradomki.pl/nieakademicka_
szkola-pl, www.muzeumliteratury.pl/konkurs-literacki-pamietnik-z-okresu-dojrzewania.

NUMERACJA PORZĄDKOWA BUDYNKÓW
Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu
na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę
ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów - nazwę miejscowości.
3. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
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Akcja ZIMA 2010 w Gminnym Centrum Kulturu i Kultury Fizycznej

K

iedy pada (śnieg)
dzieci się nudzą, ale
na pewno nie te , które wzięły udział w akcji Zima 2011
prowadzonej w Gminnym
Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej i we wszystkich
placówkach podległych od
14 do 26 lutego 2011. Zawsze dbamy o to, aby dzieci
spędzały wolny czas w sposób atrakcyjny i pożyteczny.
Tym razem nie mogło być
inaczej. Ciekawe zajęcia zaproponowano młodym ludziom w Jedlińsku, Jedlance, Ludwikowie i Lisowie.
Na każdy dzień rozpisane
zostały różne turnieje (np.
turniej ping-ponga, piłkarzyków, warcab), quizy (np.
ortograﬁczny, zoologiczny,
cywilizacyjny),
zagadki,
rebusy, zabawy ruchowe
i edukacyjne gry planszowe.
Zaproponowane zajęcia cieszyły się dużą popularnością, o czym świadczy liczba
dzieci, która odwiedziła nasze placówki podczas ferii.
Łącznie było to około 150
osób. Poza różnymi konkursami i konkurencjami
placówki przewidziały do-

Warsztaty plastyczne w Centrum Kultury w Jedlińsku

datkowe atrakcje. W Centrum Kultury w Jedlińsku
dzieci zdobywały umiejętności kulinarne, brały
udział w zajęciach plastycznych w ramach, których nauczyły się robić maski karnawałowe i kwiaty z bibuły.
W świetlicy w Lisowie zorganizowana została zabawa choinkowa z udziałem
wolontariuszy z „Projektora”, którzy współpracują
z nami oferując dzieciom
i młodzieży bardzo ciekawe
gry i zabawy. Wolontariusze pojawili się w Lisowie
jeszcze dwukrotnie, aby nauczyć dzieci alfabetu arab-

Turniej piłki nożnej na boisku Orlik

skiego oraz tańca na macie.
W Świetlicy w Ludwikowie
dzieci uczyły się podstawowych zasad i kompozycji rysunku pod okiem
plastyka, a na zakończenie
ferii bawiły się na dyskotece. W świetlicy w Jedlance wielu emocji dostarczył
konkurs wiedzy muzycznej
i konkurs o sławnych Polakach. Należy także wspomnieć, że wszyscy, którzy
są amatorami zabaw na
świeżym powietrzu, mogli
korzystać z wielofunkcyjnego boiska ORLIK. Tam pod
opieką instruktora sportu
młodzi ludzie mogli wziąć
udział w zajęciach sportowych, które prowadzone
były codziennie od poniedziałku do piątku w godz.
12:00 – 16:00. Zajęcia miały
charakter ogólno – sportowy i związane były w głównej mierze z grami zespołowymi. W ramach zajęć
uczestnicy grali w piłkę
nożną, koszykówkę, siatkówkę, unihokeja, a także
uczestniczyli w grach i zabawach ruchowych.
Oferta udziału w zawodach sportowych skierowana była do uczniów szkół

podstawowych i gimnazjów.
Przeprowadzone turnieje
sportowe w ramach akcji
„Ferie na Orliku – 2011” to:
Turniej Piłki Nożnej w kategorii gimnazja (rocznik
1995, 1996, 1997).
W dniu 21 lutego 2011
roku (poniedziałek) na boisku piłkarskim Orlik odbył się turniej piłki nożnej.
W turnieju udział wzięło
4 drużyny, które rywalizowały w grupie systemem
„każdy z każdym”. W sumie
w turnieju udział wzięło 24
osoby.
W każdej placówce podczas ferii uczestnicy zajęć
zbierali punkty. Osoby,
które zebrały ich najwięcej
w nagrodę pojechały do kina Helios na ﬁlm „Podróże
Guliwera”.
Organizowana corocznie
akcja Zima to nie tylko zabawa, ale także możliwość
zdobycia nowych wiadomości, umiejętności i doświadczeń. Cieszymy się, że
dzieci i młodzież tak chętnie bierze w niej udział.
Anna Malinowska
Łukasz Kurek

Zajęcia w świetlicy w Lisowie

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
rozpoczyna realizację projektu pt. TEATR-HISTORIA. WIEM – TWORZĘ
współﬁnansowanego ze środków UE w ramach POKL,
Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
Projekt ten skierowany jest do dzieci w wieku od 11 do 14 lat z terenu gminy Jedlińsk.
W najbliższym czasie rozpocznie się rekrutacja dzieci do udziału w projekcie.
W ramach działań projektowych będzie można zdobyć dodatkową wiedzę
historyczną i wiedzę o teatrze.
Ponadto zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne do Gniezna,
Krakowa i Warszawy, jak również wyjazdy do teatru.
Wszystkie dodatkowe informacje o projekcie i o naborze uczestników są dostępne
w biurze projektu w GCKIKF oraz pod numerem telefonu 48 32 13 052
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TANIEC ZBLIŻA LUDZI

G

minne
Centrum
Kultury i Kultury
Fizycznej rozpoczęło realizację projektu pod nazwą
„TANIEC ZBLIŻA LUDZI”. Jest on współﬁnansowany ze środków UE w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII, działanie
7.3 Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej integracji.
Jest to projekt skierowany
do dorosłych mieszkańców
gminy Jedlińsk, którzy są
osobami zatrudnionymi we
wszystkich typach przedsiębiorstw, w administracji
publicznej, do osób, które są rolnikami, a także do
osób nieaktywnych zawo-

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Jedlińsku po raz czwarty
realizuje projektu „Bądź aktywny-bądź najlepszy”. Jest
on ﬁnansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest
aktywizacja zawodowa osób
z terenu gminy Jedlińsk.
Adresowany jest on do 30

dowo (emeryci, renciści,
osoby uczące lub kształcące
się). Zainteresowanie ludzi
udziałem w projekcie było
duże, jednakże wyłoniono
30 osób spełniających wymagania projektowe: w tym
20 kobiet i 10 mężczyzn.
Zajęcia odbywają się w PSP
w Jedlińsku w godzinach
popołudniowych i prowadzone są przez instruktorów ze Szkoły Tańca IDOL.
Uczestnicy już rozpoczęli
naukę „Czaczy” i „Walca angielskiego”. W ramach zajęć
projektowych uczestnicy
wyjadą w góry, gdzie będą
się uczyć tańca góralskiego.
AM

Uczestnicy projektu

„Bądź aktywny-bądź najlepszy”

osób (22 kobiet i 8 mężczyzn), którzy jednocześnie
nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, pozostające poza rynkiem pracy.
W ramach projektu
uczestnicy skorzystają z:
-kursów zawodowych (według własnych predyspozycji uczestników)
-warsztatów psychologicznych
-warsztatów z zakresu do-

radztwa zawodowego
-poradnictwa specjalistycznego i konsultacji: prawnik,
psycholog.
Ponadto uczestnicy projektu skorzystają z cateringu podczas zajęć oraz zostaną zwrócone im koszty
przejazdu.
Rekrutacja uczestników
do projektu odbędzie się na
początku kwietnia 2011r.
Zainteresowanych uczest-

nictwem w projekcie zapraszamy do siedziby realizatora projektu: Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku w celu zapoznania się z kryteriami i
zasadami wyboru uczestników.
Zachęcamy również do
zapoznania się z informacjami na stronie internetowej: www.gopsjedlinsk.pl
Monika Gałek

Wypełnij swój wniosek z doradcą
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Profesjonalne pomoc w przygotowaniu
- wniosków o dopłaty
- planów rolnośrodowiskowych
- planów dostosowania gospodarstw do wymagań „wzajemnej zgodności”
- innych wniosków

ZAUFAJ DOŚWIADCZONYM SPECJALISTOM
Zapraszamy do Urzędu Gminy w Jedlińsku – pokój nr 11A, specjalista MODR Grażyna Wasiłek
Termin składania wniosków: od 15 marca do 16 maja 2011
w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Radomiu ul. Lubelska 65

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 15.01 do 25.06.2011 r.
można ubiegać się o dopłaty z rynku zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwaliﬁkowany.
Szczegółowych informacji udziela pracownik
MODR Warszawa – Grażyna Wasiłek
Urząd Gminy w Jedlińsku, pok. 11A, tel. 48 32 13 087
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Kalendarium imprez kulturalnych i sportowych
Lp.

Nazwa imprezy

Termin

Miejsce

Informacja ogólna

1.

Bibułkarstwo - warsztaty
ozdób wielkanocnych

26.03.2011 r. - godz. 10:00

GCKIKF
ul. Krótka 1

Należy zgłosić wcześniej swój udział
-ilość miejsc ograniczona

2.

Zdobienie jaj woskiem warsztaty ozdób wielkanocnych

02.04.2011 r. - godz. 10:00

GCKIKF
ul. Krótka 1

Należy zgłosić wcześniej swój
udział- ilość miejsc ograniczona

3.

I Powiatowy Konkurs
Zdobienia Jaj Wielkanocnych

09.04.2011 r. -godz. 10:00

Sala OSP
w Jedlińsku

Konkurs odbędzie się w przypadku
zgłoszenia się we wszystkich kategoriach konkursowych minimum 6
osób z terenu powiatu radomskiego

4.

Gminy Konkurs
Wielkanocny

14.04.2011 r. - godz. 10:00

GCKiKF
ul. Krótka 1

Podsumowanie konkursu

5.

Kiermasz wielkanocny

14 .04 - 21.04.2011 r. - godz.
10:00

GCKIKF
ul. Krótka 1

Sprzedaż prac pokonkursowych

6.

Majówka

8 maja godz.15.00

Bierwiecka Wola

Impreza integracyjno- rekreacyjna

7.

Wernisaż Małgorzaty Grabowskiej

27 maja 2011-03-13 godz. 18,00

GCKIKF
ul. Krótka 1

Wystawa obrazów olejnych

8.

Dzień Dziecka

05.czerrwca godz. 9.00

Boisko przy OSP
w Wielogórze

Impreza okolicznościowa

9.

400- lecie cechu szewskiego
w Jedlińsku

12 czerwiec 2011

Jedlińsk

Impreza okolicznościowa

10.

Sobótka

24 czerwiec 2011

Jedlińsk/ Lisów

Impreza kulturalna nawiązująca do
dawnych tradycji

Imprezy sportowe
11.

Liga Gminna

Maj - czerwiec
Zgłoszenia do 22 kwietnia 2011 r

12.

Wakacyjny Turniej
Piłkarski Dzikich Drużyn

6 – 8 lipiec 2011r.
Zgłoszenia do 2 lipca 2011

Orlik - Jedlińsk

rocznik 1996 – 1998 [szkoły gimnazjalne]
rocznik 1999 i młodsi
[szkoły podstawowe]

13.

Turniej Siatkówki plażowej

16 - 17 lipiec 2011 r
Zgłoszenia do30 czerwca 2011

OSiR - Jedlińsk

Szczegóły w regulaminie

14.

Turniej Trio basket

Rozgrywki 20 – 21 sierpień 2011r
Zgłoszenia do 5 sierpnia 2011 r

OSiR - Jedlińsk

Szczegóły w regulaminie

Szczegóły w regulaminie

Koło Gospodyń Wiejskich Nowe Zawady świętuje Dzień Kobiet.

J

ak co roku spotykamy
się, aby uczcić Dzień
Kobiet. Dopisują nam humory i panuje sympatyczna atmosfera. Każda z nas
ma okazję choć na chwilę oderwać się od swoich
codziennych obowiązków
i usiąść przy jednym stole,
aby porozmawiać, wypić
kawę i zjeść pyszne ciasta

własnoręcznie pieczone.
W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło 20
pań oraz zaproszony gość
- przewodniczący Rady
Gminy-Waldemar Sulisz.
Bożena Okrój

Konkurs Mieszkajmy Piękniej
Wszystkich mieszkańców gminy Jedlińsk zapraszamy do udziału w kolejnej,
V edycji konkursu „MIESZKAJMY PIEKNIEJ”.
Konkurs organizowany jest przez Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
Patronat nad nim objęli Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy Jedlińsk.
Zachęcamy do zgłaszania swoich posesji lub przydomowych ogrodów
w szczególności tych mieszkańców,
którzy do tej pory nie brali udziału w konkursie.
Konkurs rozpocznie się 14 kwietnia 2011 roku
i będzie trwał do 6 lipca 2011 roku.
Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć kartę uczestnictwa, która dostępna będzie
na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.jedlinsk.pl),
w siedzibie organizatora, ul. Krótka 1 lub u sołtysów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 32 13 052.
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M

isją Banku jest:
Stworzenie takiego Banku, który będzie wyróżniał się na rynku nie tylko jakością oferty, ale który
będzie również postrzegany
przez klientów, jako jedyna w swoim rodzaju ﬁrma
aktywnie dbająca o ich
interesy ﬁnansowe i stale
umacniająca z nimi więzi.
Na dzisiejszy wizerunek
banku składa się historia 100
letniej działalności. Wszystko zaczęło się 6 września
1911 roku, kiedy zostało
zarejestrowane Towarzystwo
Oszczędnościowo-Pożyczkowe w Jedlińsku.
Rozpoczęło ono działalność
zrzeszając początkowo 37
członków. Założycielami
banku byli właściciele okolicznych majątków ziemskich, proboszcz paraﬁi w
Jedlińsku, rzemieślnicy i
rolnicy. Od 1922 roku Towarzystwo przyjęło nazwę
Kasy Stefczyka – spółdzielni
z odpowiedzialnością nieograniczoną w Jedlińsku.
Następne zmiany nazwy
to Spółdzielnia Oszczędnościowo Pożyczkowa i od
1975 roku Bank Spółdzielczy w Jedlińsku.
Późniejsze lata pokazują, że bank wraz z dużymi

zmianami, jakie zachodziły w polskiej bankowości,
zmieniał swój wizerunek na
coraz bardziej nowoczesny i
dopasowany do nowych potrzeb klientów.
Od 1995 roku bankiem
kieruje dr Krzysztof Sadurski.
W 2007 roku członkowie
Banku Spółdzielczego w Jedlińsku i Banku Spółdzielczego w Szydłowcu podjęli
decyzję o połączeniu tych
dwóch struktur i utworzeniu silnej organizacji, która
będzie mogła jeszcze lepiej
obsługiwać liczne grono
klientów. Nowa organizacja
przyjęła nazwę Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku.

kapitałów własnych trwale
umacnia jego pozycję kapitałową.
Blisko sześćdziesięcioosobowa, profesjonalna załoga
zapewnia wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa
oraz sprawną i szybką obsługę .
Do dyspozycji klientów
jest 9 placówek w: Jedlińsku, Radomiu, Szydłowcu,
Chlewiskach,
Wierzbicy,
Jastrzębiu i Orońsku. Strategia banku zakłada w najbliższych latach utworzenie
kolejnych oddziałów.
Przynależność do grona
najdynamiczniej rozwijających się ﬁrm w Polsce -„Gazel Biznesu”, dwukrotnie
przyznane Godło promo-

Obecnie Bank obsługuje
kilkanaście tysięcy klientów z 11 powiatów województw mazowieckiego i
świętokrzyskiego,
którzy
korzystają z szerokiej oferty
produktowej i najnowszych
technologii.
Dynamika
prowadzonej przez bank
działalności, wyrażająca się
m. innymi zwiększeniem

cyjne Bank przyjazny dla
przedsiębiorców oraz wyniki rankingów i konkursów
potwierdzają stały i systematyczny rozwój banku.
Tylko w 2010 roku bank:
- zajął I miejsce jako najdynamiczniejszy bank spółdzielczy w konkursie „Ge-

Lider Konkursu Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy

Dr Krzysztof Sadurski
pardy Biznesu Województwa Mazowieckiego”
- zajął II miejsce w konkursie „Mazowiecka Firma
Roku 2010” w kategorii „ﬁnanse”,
-otrzymał wyróżnienie za
najlepszą strukturę portfela
kredytowego w konkursie
Gazety Bankowej - „Najlepsze Banki Spółdzielcze”,
-otrzymał wyróżnienie specjalne w XI edycji rankingu
KZBS,
-otrzymał tytuł „Lidera
Regionu 2010” w kategorii
„ﬁnanse” w konkursie organizowanym przez redakcję
„Echa Dnia”.
Podczas wielu lat działalności Bank zaangażował się
również w działalność na
rzecz środowiska lokalnego
m.in.: jest Mecenasem jedynego w Polsce Muzeum im.
Witolda Gombrowicza we
Wsoli, współﬁnansował akcję „Radomski Dzień Dawcy Szpiku”, jest fundatorem
instrumentów muzycznych
dla Orkiestry Miejskiej w
Szydłowcu, wspiera lokalne
inicjatywy sportowe, działalność charytatywną i społeczną.

Lider Regionu 2010 w kategorii Finanse
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esje Rady Gminy odbyły
się w dniu: 28 grudnia
2010 r. oraz 25 lutego 2011 r.
W obradach ostatniej sesji
uczestniczył Senator RP Wojciech Skurkiewicz.
Podjęte zostały uchwały w
sprawie:
28 grudnia
-Nr II/9/2010 Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Jedlińsk na lata 2011-2014,
-Nr II/10/2010 uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
-Nr II/11/2010 wprowadzenia
zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2010 r.
-Nr II/12/2010 uchwalenia
Gminnego Programu Opieki
Nad Zabytkami Gminy Jedlińsk na lata 2010-2014,
-Nr II/13/2010 rozpatrzenia
skargi,
-Nr II/14/2010 zarządzenia
wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy
Jedlińsk na kadencję 2010-2014,
25 lutego
-Nr III/1/2011 uchwalenia
częściowej zmiany „ Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk”,
-Nr III/2/2011 miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
jednorodzinnej położonych w
sołectwie Klwatka Szlachecka
w gminie Jedlińsk,
-Nr III/3/2011 aktualizacji
Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Jedlińsk na lata
2009-2032,
-Nr III/4/2011 uchwalenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na
2011 r.
-Nr III/5/2011 ustalenia opłat
za świadczenia udzielane przez
przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Jedlińsk,
-Nr III/6/2011 ustalenia sieci publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych pro-

Z prac Rady Gminy

wadzonych przez Gminę Jedlińsk,
-Nr III/7/2011 założenia Publicznego Przedszkola we
Wsoli oraz włączenia Publicznego Przedszkola we Wsoli do
Zespołu Szkół Publicznych we
Wsoli,
-Nr III/8/2011 zmiany uchwały nr VI/10/2007 Rady Gminy
Jedlińsk
z dnia 02 marca 2007 r.
-Nr III/9/2011 diety dla sołtysów,
-Nr III/10/2011 wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2011 r.
-Nr III/11/2011 wprowadzenia
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk
na lata 2011-2014,
-Nr III/12/2011 udzielenia pomocy ﬁnansowej dla Powiatu
Radomskiego,
-Nr III/13/2011 zaciągnięcia
długoterminowego
kredytu
oraz ustanowienia spłaty tego
kredytu,
-Nr III/14/2011
zmiany
uchwały Nr I/4/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 02
grudnia 2010 r.
Wójt wydał zarządzenia w
sprawie:
-powołania Gminnego Biura
Spisowego,
-powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia
inwentaryzacji środków trwałych, podmiotów nietrwałych,
paliwa, materiałów w składzie
Urzędu Gminy i jednostkach
podległych Urzędowi Gminy,
-przeprowadzenia inwentaryzacji : gotówka, czeki, druki
ścisłego zarachowania dotyczące gospodarki kasowej,
-przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryﬁkacji danych
ujętych w księgach z dokumentami źródłowymi,
-powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu ze służby przygotowawczej,
-przeprowadzenia inwentaryzacji droga weryﬁkacji danych
ujętych w księgach z doku-

mentami źródłowymi,
-zmiany w składzie osobowym
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
-ustalenia terminów zebrań
wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i
Rad Sołeckich w sołectwach
Gminy Jedlińsk,
-powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego,
-ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury ﬁzycznej
i sportu w 2011 r.
-powołania Komisji Przetargowej na: Dostawa gazu propan dla Publicznej szkoły Podstawowej w Bierwcach wraz z
opracowanie projektu budowlanego instalacji zbiornikowej,
-ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości Gminy Jedlińsk,
-powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych w
wyniku ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizacje
zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury ﬁzycznej i sportu w 2011 r.
-wytycznych Wójta Gminy
Jedlińsk i Planu zasadniczych
przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na 2011 r. oraz
cztery zarządzenia w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Zgodnie z zarządzeniem
Wójta odbyły się w miesiącu
styczniu i lutym br. zebrania
wiejskie na których wybrano
sołtysów i rady sołeckie na nową kadencję 2010-2014. Wójt,
Przewodniczący Rady oraz
Radni z poszczególnych okręgów wyborczych uczestniczyli
w spotkaniach z Mieszkańcami. Ustalono zakres zadań
do wykonania na obecną kadencję. Na sesji Rady Gminy
w dniu 25 lutego br. Wójt i
Rada podziękowali Sołtysom
i Radom Sołeckim za pracę

Sołtysi Gminy Jedlińsk wraz z przewodniczącym rady - W. Suliszem,
skarbnikiem gminy - I. Starzyńską oraz sekretarzem gminy - W. Dłużewskim.
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na rzecz rozwoju samorządu
lokalnego w minionej kadencji. Nowo wybranym Organom Sołectw złożono życzenia
owocnej pracy na rzecz rozwoju swoich miejscowości. W
10 sołectwach naszej gminy
Mieszkańcy wybrali nowych
Sołtysów: w Bierwcach Panią
Elżbietę Rafalak, w Czarnym
Ługu Panią Agnieszke Komorowską, w Kruszynie Pana
Jacka Sadowskiego, w Lisowie Pana Michała Gruszkę,
w Płaskowie Pana Grzegorza
Matysiaka, w Romanowie Pana Dariusza Rudeckiego, w
Urbanowie Pana Waldemara Malinowskiego, w Wierzchowinach Panią Małgorzatę
Smyrda, w Starych Zawadach
Pana Dariusza Lipińskiego, w
Nowych Zawadach Panią Teresę Kucharczyk. Sołtysi z pozostałych miejscowości pełnia
tą funkcję w kolejnej kadencji.
Stałe Komisje Rady ustaliły
plany pracy na 2011 r. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa
i Spraw Socjalno-Bytowych
była w terenie i zapoznała się
z wnioskami zgłoszonymi na
zebraniach wiejskich. Radni
omawiali materiały na sesje
i wypracowali wnioski. W
grudniu przyjęty został budżet
gminy na 2011 r. Radny Woźniak Krzysztof skierował do
Wójta interpelację w sprawie
oświetlenia drogi krajowej Nr
7 oraz przebudowy skrzyżowania w Wielogórze. Odpowiedź
została odczytana na sesji. Do
Senatora RP Pana Wojciecha
Surkiewicza uczestniczącego
w obradach radny Pyrek Wojciech skierował zapytania odnośnie właściwego oznakowania miejscowości na terenach
zabudowanych przy trasie
nr 7, przebudowy skrzyżowania w Wielogórze oraz włączenia oświetlenia drogi krajowej
przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad.
Działania podjęte przez Wójta,
Radę oraz Mieszkańców Wsoli
i Wielogóry mają na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi Nr 7. Senator
obiecał pomoc w ważnej dla
wszystkich sprawie. Do końca
marca br. zwołana będzie kolejna sesja Rady Gminy.
Przewodniczący
Rady oraz Rada Gminy
z okazji Ogólnopolskiego Dnia
Sołtysa, który obchodzony jest
11 marca składa wszystkim
Sołtysom i Radom Sołeckim
najlepsze życzenia zdrowia,
pomyślności, wytrwałości w
rozwiązywaniu spraw społeczności lokalnych, odwagi
w realizowaniu planów i zamierzeń oraz zadowolenia z
pełnionych funkcji.
Ewa Koper.
Aneta Żurowska.

K

arnawał obchodzony
jest w Jedlińsku jak
nigdzie indziej w kraju, a
to za sprawą niepowtarzalnego widowiska obrzędowego ,,Ścięcie Śmierci”.
W tym roku nawiązaliśmy do dawnej tradycji naszej miejscowości, kiedy to
świętowano ostatnie trzy
dni karnawału. Była to kusa
niedziela, kusy poniedziałek i kusy wtorek. W ostatnich latach mieliśmy do
czynienia tylko i wyłącznie
z kusym wtorkiem. Szansą
dla rozwoju widowiska, jego popularyzacji i powrotu do tradycji były środki
pozyskane z Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER za pośrednictwem
Urzędu Marszałkowskiego
oraz ze Starostwa Powiatowego w Radomiu, które wsparło imprezę kwotą
3 tys. złotych.
W tym roku karnawał
w Jedlińsku trwał trzy
dni, a impreza nosiła tytuł „Jedlińskie Zapusty”
i składał się z szeregu imprez, które rozpoczęły się w
tzw.” kusą niedzielę”. Tego
dnia zorganizowany został
w Domu Strażaka w Jedlińsku w przepięknej scenograﬁi bal dla „Pań”. Był to bal
niecodzienny - bo kostiumowy. Każda z uczestniczek
poświęciła wiele czasu by
wyglądać oryginalnie. Były
zatem: wróżki, cyganki, diablice, damy dworu, clowny,
policjantki, itd. Długo nie
można było rozpoznać, kto
kryje się za jakim przebraniem. Panie, które wykazały
się pomysłowością i zyskały
uznanie jury za swoje stroje dostały nagrody. Karnawałowe stroje, konkursy i
pogram artystyczny wszystko to złożyło się na klimat
dobrej zabawy, której celem
było także pozyskanie środ-

JEDLIŃSKIE ZAPUSTY 6 - 8 marca
ków na rzecz dzieci z terenu
gminy Jedlińsk. Ze sprzedaży kotylionów uzyskaliśmy
kwotę 1337 zł, którą przeznaczymy na zorganizowanie imprez kulturalnych.
Dopełnieniem miłej atmosfery był program w
wykonaniu następujących
artystów: Wojciecha Ługowskiego aktora z teatru
Powszechnego w Radomiu,
młodzieży ze studia aktorskiego SCENA M działającego przy GCKIKF, które
przygotowały sceny rodzajowe z życia rodzinnego.
W nietypowych dla siebie
rolach wystąpiły: Adrianna
Graniak, Katarzyna Barańska, Ewelina Mucha,
Aleksandra Karaś. Następnie wystąpiła Dorota Bębenek z Krakowa z zespołem Biesiada. Artystka w
sposób szczególny buduje
klimat każdej imprezy jak
również nawiązuje ciepły
i bardzo bezpośredni kontakt z widzem. Pozyskując
tym samym wielu wielbicieli swojego talentu, co również dało zauważyć się tego
dnia. Bal trwał do późnych
godzin wieczornych. „Kusy
poniedziałek” skierowany
był do szkół z terenu gminy,
które wzięły udział w konkursie na przedstawienie
nawiązujące do miejscowych tradycji. I miejsce i
nagrodę w wysokości 800zł
uzyskała grupa teatralna COOLISY ze Szkoły
Podstawowej w Jedlińsku,
która przedstawiła jedlińskie zaręczyny wg ks. Jana
Kloczkowskiego, pozostałe
placówki PSP: w Jedlance,
Bierwcach, Jedlińsku, a także Publiczne Gimnazjum
w Jedlińsku uzyskały równorzędne nagrody w wysokości 200 zł były to książki,
które placówki zakupiły na
swoje potrzeby edukacyjne.

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych najlepsze życzenia świąteczne: zdrowia, spokoju,
pomyślności, radości, smacznego jajka
i mokrego dyngusa życzy wszystkim
Mieszkańcom Rada Gminy Jedlińsk.

Tego dnia można było również obejrzeć przedstawienie ,,Na dworze YORICKA”
czyli z satyrą przez wieki w
wykonaniu absolwentów
PWST z Krakowa. Widzowie mieli okazję zobaczyć
jak na przestrzeni wieków
ewaluował humor, satyra i
jaki rodzaj dowcipu zawierały dzieła Horacego, Goldoniego, Szekspira, Moliera,
Krasickiego, Fredry, a także
współczesnych pisarzy polskich i zagranicznych. Kulminacyjny obchody karnawału przypadły w tym roku
na dzień 8 marca, gdzie o
godzinie 16.00 mieszkańcy i przybyli goście mogli
obejrzeć jedyny w Polsce i
Europie karnawałowe widowisko obrzędowe ,,Ścięcie Śmierci”. Legenda głosi, że ludność Jedlińska w
zapustny wtorek poruszyła
wiadomość przyniesiona
przez kościelnego Kantego. Twierdził on, że śmierć
się upiła i zgubiła swą kosę
na okolicznych łąkach w
Tocznem, a zatem jest niegroźna. Mieszkańcy ruszają
by ją pojąć i doprowadzić
przed sąd, który wyda wyrok - „śmierć będzie ścięta”.
Ta wielowiekowa tradycja
zachowała się do dnia dzisiejszego w niezmienionej
formie. O sile tego widowiska świadczy fakt, iż nie jest
ono oderwane od swych
korzeni, jak wiele innych
tego typu przedstawień
wiejskich, które są jedynie
odtwarzane na przeglądach
i festiwalach dla tzw. podtrzymania tradycji. Aby
śmierć mogła zostać skazana o godzinie 12:00 nastąpił
uroczysty akt przejęcia władzy przez postacie widowiska od urzędującego Wójta

Gminy.
Program artystyczny tego
dnia był bardzo różnorodny, każdy mógł znaleźć dla
siebie coś interesującego.
Najpierw wystąpiły kapele
i zespoły ludowe: Czerwone
Korale, Sami Swoi, Wacław
Imiołek i Bracia Rokicińscy.
Następnie swoje umiejętności wokalne zaprezentowały
Diana Michalewska i laureatka Pepsii Vena Music
Festiwal w Łodzi Marlena
Gumińska w takich przebojach jak ,,Zatracona” oraz
,,Moja siła”. Całości dopełnił występ obecnie najlepszego zespoły coverowego
w Polsce: ABBA SHOW
i BONEY’M SHOW. Każdy
z ich koncertów to gwarancja niezapomnianych wrażeń. Dzięki perfekcyjnemu
wykonaniu, stylizowanym
strojom i oryginalnym aranżacja zapewnili doskonałą
zabawę w do późnych godzin wieczornych w uczestnikom karnawału. W tym
roku widowisko obejrzeli
miedzy innymi: wicewojewoda mazowiecki- Dariusz
Piątek, poseł - Krzysztof
Sońta oraz starosta powiatu radomskiego - Mirosław
Śliﬁrczyk.
Serdeczne podziękowania
kieruję do członków Stowarzyszenia Społecznokulturalnego ,,RAK”, a szczególności do Barbary Makulskiej, Haliny Głuch, Wandy
Walczak, Ewy Jeromin, Lidii
Winnickiej, Ireny Walczak
oraz Grażyny Nowocień
i Gabrieli Stanikowskiej.
Dziękujemy, że jesteście
z nami, że możemy na Was
liczyć.
Agnieszka Gryzek

Podziękowanie
Doceniając ogrom prac włożonych w przygotowanie imprezy,
wszystkie Panie, które przybyły na bal pragną podziękować
organizatorom. Dziękują za nowy pomysł, stylizację, reżyserię
oraz scenograﬁę.
Pragniemy zauważyć jak wielkie wrażenie zrobiły na nas
świetnie dobrane kostiumy oraz wystrój sali balowej.
Smak i estetyka przygotowanego wnętrza pozwoliła nam poczuć się prze chwilę jak w teatrze.
Wzrok przyciągał malujący się obraz wielkiego ogrodu - gustowne kompozycje kwiatowe, wierzby, ławeczki, lampiony.
Zachwyciły z teatralną precyzją wykonane stylowe wnętrze
dworku ziemiańskiego.
W imieniu Tych wspaniałych Pań podziękowania
organizatorom kieruje Małgorzata Romanowska.
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Z życia szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku

R

ok 2011 to czas nowych wyzwań, oczekiwań i nadziei. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
im. T. Kościuszki w Jedlińsku,
dokładają wszelkich starań
o to, by ich sukcesy naukowe
i sportowe przynosiły dobre
imię placówce, dyrekcji, nauczycielom, ale przede wszystkim motywowały kolejne,
młodsze pokolenia do pracy. Niewątpliwie ogromnym
sukcesem zakończył się dla
uczennicy klasy VIb Karoliny
Krawczyk Finał Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego,
który odbył się 22 stycznia
2011r w Warszawie. Karolina
została laureatką konkursu.
Bardzo serdecznie gratulujemy uczennicy, nauczycielce
Elżbiecie Relidze i życzymy
dalszych sukcesów.
2 lutego w Muzeum Wsi
Radomskiej, miało miejsce
rozstrzygniecie konkursu plastycznego pt:” Kolędnicy”. I tu
również miła niespodzianka.
Uczennica klasy IIIb Agata Flis, zajęła drugie miejsce.
Bardzo dziękujemy za opiekę

i zaangażowanie pani Elżbiecie Stachurskiej wychowawcy
klasy.
Po kilku miesiącach ciężkiej
pracy, po licznych klasówkach,
kartkówkach, nadszedł czas
odpoczynku. Pierwszy tydzień
ferii zimowych, uczniowie
PSP w Jedlińsku wraz z opiekunem Sławomirem Słomką
spędzali na obozie sportowym
w Białym Dunajcu. Emocji było bez liku. Wielu z nich po raz
pierwszy założyło „deskę” na
nogi lub doskonalili jazdę na
nartach na iście olimpijskim
poziomie.
Oprócz szaleństw na stokach mogli zażywać kąpieli
w basenie termalnym w Szaﬂarach czy zmierzyć się z oszałamiającymi rurami w zakopiańskim Aquaparku. Pełni sił
i uśmiechnięci wrócili do rodzinnego Jedlińska, zatopionego w mroźnej aurze. Po powrocie z ferii na naszych uczniów
czekała niespodzianka. Od
28 lutego zaczęła funkcjonować strona internetowa naszej
szkoły: www.psp-jedlinsk.edu.
pl. Zarówno uczniowie, rodzi-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance

P

o pierwsze nauka, po
drugie nauka , a po trzecie… kolorowe życie szkolne,
czyli na przykład zajęcia projektowe dla maluchów i starszych uczniów.
Z wielką werwą i zapałem
cztery nasze nauczycielki: Bożena Sobstyl, Beata Górnicka ,
Anna Paszkiewicz i Agnieszka
Szymańska kontynuują, rozpoczęty we wrześniu, blok społeczno –obywatelski i matema-

12

tyczno-przyrodniczy, wprowadzając radosne ożywienie
wśród szkolnej codzienności.
,,Co dźwięczy i kwiczy w naszej okolicy?”, „Skarby naszej
wsi ”czy ,,Magiczny pojazd” ,to
tylko niektóre z prowadzonych
zajęć. Szkolna dziatwa dziarsko uczestniczy w zajęciach nie
zrażając się długim pobytem
w szkole, bo wspólna zabawa
jest ważniejsza. Współpraca
w grupie daje efekty w posta-

ce, nauczyciele oraz wszystkie
zainteresowane osoby mogą ją
odwiedzać i na bieżąco uczestniczyć w życiu placówki.
Nowe półrocze to również
czas kolejnych konkursów, do
których nasi uczniowie już
rozpoczęli intensywne przygotowania. 3 marca odbył się
szkolny etap VIII edycji Międzypowiatowego
Konkursu
Przyrodniczego, pod hasłem:
Wspaniałości Przyrodnicze
Europy – Nasze Mazowsze.
W konkursie wzięło udział 15
uczniów z klasy VIa i VIb, a do
ﬁnału zakwaliﬁkowały się trzy
uczennice: Karolina Krawczyk i Katarzyna Szczęsna
z VIb i Marta Sułek z kl. VIa.
Opiekunem jest Elżbieta Religa. Natomiast 7 marca został
rozstrzygnięty szkolny etap
IX Historyczno-Regionalnego
konkursu: ”Józef Piłsudski-walka o Niepodległą”. Oto lista osób, które będą walczyły
o zwycięstwo już w kwietniu
w Starostwie Powiatowym
w Radomiu: Karolina Krawczyk, Katarzyna Szczęsna - z kl.
VIb Marta Sułek, Aleksandra

Kowalczyk, Wiktoria Warda,
Karolina Partyga - kl. VIa,
opiekunem uczennic jest Justyna Bujek. Trzymamy kciuki
i życzymy samych sukcesów.
Wokół nas konkursy, olimpiady i liczne inne zmagania.
Ale nie można zapomnieć
o regionalnym święcie, które
wpisane jest w tradycje naszej
miejscowości. Otóż 8 marca
odbyło się na Rynku w Jedlińsku „Ścięcie Śmierci”, które zostało poprzedzone występem
grupy teatralnej uczniów PSP
w Jedlińsku działającej pod
opieką Anny Kraski.
W tym roku młodzi utalentowani aktorzy zaprezentowali
jeden z obrzędów, który jest
ściśle związany z tradycją naszego regionu, zatytułowany:
„Jedlińskie zaręczyny”.
Warto nadmienić, że przedstawienie zajęło I miejsce podczas przeglądu inscenizacji
prezentujących tradycyjne obrzędy naszego regionu, i otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 800 zł.

ci wystaw prac czy prezentacji
multimedialnych
Kapturek myśliciela czy leniwa ósemka to już stałe elementy codziennych lekcji w szkole
a termin: kinezjologia edukacyjna, to pojęcie uczniom
doskonale znane. Nadal prowadzimy ćwiczenia integrujące w ramach eksperymentu
naukowego wykorzystującego
aktywność ruchową w edukacji i wychowaniu.
Niestrudzona działaniem
Agnieszka Szymańska, uatrak-

cyjnia nam pobyt w szkole zapraszając w imieniu Dyrektor
Beaty Jagielskiej, znakomitości estrady, w ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”
propagowanej przez fundację
ABCXXI. Tym razem fragmenty książki Lucy Maud
Montgomery ,,Ania z Zielonego Wzgórza” interpretowała
wokalistka i kompozytorka Patrycja Kosiarkiewicz.
Czas już najwyższy pochwalić się osiągnięciami konkursowymi. Udział w akcji ,,Po- ▶

Katarzyna Towarek

rządkujemy i odnawiamy las”
przyniósł nam dwie nagrody
w kategoriach: oddział przedszkolny i szkoła podstawowa,
a przyczyniła się temu praca
Katarzyny Paduszek, Marii
Kosno i Doroty Kucharczyk.
Wśród konkurencji 69 szkół
zgłoszonych oprócz naszej, do
konkursu ,,Bezpieczna Szkoła”,
organizowanego przez Starostwo Powiatowe i Komendę
Miejską Policji w Radomiu,
udało nam się zająć II miejsce, co pozwoliło na zdobycie
dodatkowych środków na pomoce naukowe. Akcją szkolną
kierowały Maria Kosno i Barbara Michalska.
Przy szkole prężnie działa
Klub Seniora, co przejawia się
w organizowaniu spotkań międzypokoleniowych przy muzyce i wspólnym śpiewaniu.
Szkoła w Jedlance to miejsce
nauki, spotkań z ciekawymi
ludźmi, inkubator dla młodych
talentów, a przede wszystkim
przyjazne zacisze dla naszych
wszystkich wychowanków.
Zespół redakcyjny

Patrycja Kosiarkiewicz

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach

B

abcie i dziadkowie to
dwie kochane osoby
w życiu każdego dziecka. Aby
oddać im szacunek cała szkoła
przygotowała się do Ich święta. Jak co roku w naszej szkole
odbyła się w niedzielę uroczysta impreza środowiskowa
z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Wszyscy uczniowie od klasy
0 do VI zaprezentowali swoje
programy artystyczne przygotowane pod czujnym okiem
wychowawców. Licznie zebrani goście byli pod wielkim
wrażeniem dekoracji i talentów swoich wnuków. Po części
artystycznej Babciom i Dziadkom dzieci zaśpiewały 100 lat,
złożyły życzenia i wręczyły
własnoręcznie wykonane upominki. Miłym akcentem na
zakończenie był przygotowany
przez Radę Rodziców poczęstunek. Bardzo duży udział
Babć i Dziadków potwierdza
potrzebę organizowania takiej
uroczystości.
W
międzypowiatowym
konkursie plastycznym pt:
„ Bezpieczeństwo Dziecka”
wzięło udział 19 dzieci. Celem było propagowanie zasad
bezpieczeństwa wśród dzieci
i młodzieży i uświadomienie im z jakimi zagrożeniami
mogą się spotkać w życiu codziennym.
Organizatorami
byli: MDK, WORD i Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji Wydział Prewencji
w Radomiu. Uczennica kl.
IV Klaudia Rdzanek zajęła II

miejsce, a wyróżnienie otrzymała uczennica kl. V Patrycja
Śmiechowska. Uczennice wykonały prace pod kierunkiem
pani Marii Jemiołek.
2 lutego podczas uroczystości Matki Boskiej Gromnicznej
w Muzeum Wsi Radomskiej
odbyło się podsumowanie
konkursu plastycznego pt:
„Kolędnicy”. Uczniowie musieli wykazać się znajomością
lokalnego folkloru związanego
z tematyką Świąt Bożego Narodzenia. Praca ucznia kl. III
Kacpra Śmiechowskiego została wyróżniona i nagrodzona. Impreza podsumowująca
konkurs rozpoczęła się mszą
świętą o godz. 17.00 w kościółku znajdującym się na terenie
muzeum. Następnie wszyscy

uczestnicy przeszli w pochodzie
z gromnicami do
jednej z chałup, gdzie zostały
przedstawione obrzędy i zwyczaje obchodzone w dawnych
czasach. Później zgromadzeni
zostali zaproszeni na poczęstunek, Jasełka i wręczenie nagród.
14 lutego w naszej szkole
były obchodzone Walentynki.
Uczniowie kl. V pod kierunkiem pani Iwony Śmiechowskiej przygotowali inscenizację
związaną z tym świętem. Krótkie scenki wyznające miłość
dziewczynom przez chłopców
wzbudzały wielki aplauz wśród
publiczności. Następnie zostały
rozdane wszystkie walentynki,
które wcześniej były wrzucane przez tydzień do „skrzynki
walentynkowej”. Koordynato-

rem tej imprezy był opiekun
Samorządu
Uczniowskiego
pani Katarzyna Pękacka.
Ferie zimowe to oczekiwany
czas odpoczynku dla dzieci.
Aby uatrakcyjnić wolne chwile
uczniów, nauczyciele dodatkowo zorganizowali w szkole różnorodne zajęcia. Mogli
uczestniczyć w grach i zabawach stolikowych, zajęciach
sportowych,
plastycznych,
biwaku nocnym z ogniskiem.
Każdy znalazł coś dla siebie.
7 marca uczniowie kl. V pod
opieką pani Iwony Śmiechowskiej odwiedzili DPS w Jedlance. Przygotowali oni program
artystyczny dla wszystkich
kobiet tam mieszkających
i pracujących. Każda z pań
otrzymała kwiatek z życzeniami wykonany przez uczniów.
W szkole natomiast wszyscy
chłopcy przygotowali poczęstunek i upominki dla każdej
z dziewcząt. Później zostały
zaproszone na wspólną dyskotekę. Samorząd Uczniowski
pamiętał o wszystkich Paniach
pracujących w szkole.
W naszej szkole uczniowie
dostrzegają potrzeby innych,
chętnie organizują działalność mającą na celu niesienie
pomocy osobom potrzebującym. Samorząd Uczniowski
pod opieką pani Katarzyny
Pękackiej włączył się w akcje charytatywne takie jak: „
Szkoło pomóż” gromadząc
fundusze przez rozprowadzanie zakładek – cegiełek i „Góra
Grosza”. Zorganizowano także
zbiórkę żywności dla bezdom-
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▶

nych zwierząt z Radomskiego
Schroniska w ramach „Pomóżmy zwierzętom przetrwać
zimę”. Dzieci również zbierały
i przekazały nakrętki dla chorej Małgosi z Kacprowic odpowiadając na prośbę Fundacji
Polskich Kawalerów Maltańskich w Radomiu.
Jak w ubiegłym roku grupa
40 osób uczestniczy w zajęciach na basenie. Uczniowie
kontynuują naukę pływania.
Większość z nich bardzo dobrze opanowała już tę umiejętność szczególnie pływanie

kraulem i na grzbiecie.
Szkoła brała udział w różnych konkursach przedmiotowych; z matematyki, historii,
religii i innych.
Laureaci z poszczególnych
konkursów reprezentować będą naszą szkołę w ﬁnałach.
Życzymy im powodzenia.
Redakcja PSP
Stare Zawady

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 22 grudnia 2010 roku odbyły się w naszej szkole
„Jasełka”. Wspólne kolędowanie zakończyło się spotkaniem
przy opłatku, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie oraz
pracownicy szkoły.
5 lutego odbyła się w naszej
szkole zabawa choinkowa. Brali w niej udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, jak również
i rodzice. Dzieci bawiły się w
scenerii zimowego krajobrazu, do tańca przygrywał im
zespół „Bajka”. Zespół ten grał
społecznie, zebrane pieniążki
przekazał na cele szkoły. Na
zabawie pojawił się także Mikołaj, który rozdał wszystkim
uczniom naszej szkoły słodkie
paczki. Nie zapomniał także o
nauczycielach.
Wspaniały
nastrój
tej
zabawy pozostanie na pewno
długo w pamięci naszych

podopiecznych.
21 stycznia odbyła się uroczystość środowiskowa z okazji Dnia Babci i Dziadka. Jak
co roku uczniowie przygotowali na tę okazję program artystyczny. Na występ ten składały się piosenki, tańce, inscenizacje. Dzieci złożyły wszystkim Babciom i Dziadkom
serdeczne życzenia i wręczyły
upominki. Był również pyszny
tort, owoce i słodycze.
Zaproszeni goście nie kryli
wzruszenia i serdecznie podziękowali Dyrekcji, nauczycielom i uczniom za zorganizowanie uroczystości.
Tydzień przed 14 lutego
została wystawiona specjalna
„skrzynka walentynkowa”, do
której uczniowie mogli wkładać kartki ze swoimi wyznaniami. !0 lutego trzy wybrane
osoby rozdały uczniom „walentynki”.

Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku

W

ramach programu Mazowieckie Talenty oraz
projektu Informatyka Specjalnością Młodych Polaków
na zajęcia Olimpijskiego Koła
Informatycznego dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Mazowsza
w I półroczu tego roku uczęszczało 15 naszych gimnazjalistów. Są to: Wojciech Szczęsny-2c, Rafał Szczęsny-3c,
Patryk Rudziński-2b, Alan
Olender-2b, Ernest Grzelak2b, Iga Makulska- 2a, Łukasz
Makulski-2c, Mateusz Makulski- 2c, Aleksander Grzyb-2d, Martyna Bąk-3b, Jakub
Lutek-3b, Paweł Lalewicz-3b,
Adrian Cichocki-3c, Łukasz
Wlazłowski-3c, Maciej Nogalski-3c. W drugim półroczu
przeprowadzono nowy nabór do programu Mazowieckie Centra Talentu i Kariery
gdzie Komisja Rekrutacyjna
zakwaliﬁkowała do udziału w projekcie 371 uczniów
z Mazowsza którzy uzyskali co
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najmniej 25 punktów (na 60
możliwych). Z naszego gimnazjum zakwaliﬁkowali się: Iga
Makulska- 2a, Patryk Rudziński-2b, Aleksander Grzyb-2d,
Łukasz Wlazłowski-3c, Diana
Jaworska-2a, Izabela Fijałkowska. Utworzono również listę
rezerwową na której znaleźli
się: Paweł Lalewicz-3b, Adrian
Cichocki-3c, Mateusz Makulski- 2c. Uczniowie z klas II
i III brali udział w I i II etapie
I Konkursu Okręgu Radomskiego z informatyki i matematyki TYGRYSEK 2010/2011
dla uczniów gimnazjów byłego województwa radomskiego
i na 35 osób zakwaliﬁkowanych do ﬁnału z naszej szkoły
jest 10 uczniów czyli prawie
co trzeci uczeń biorący udział
w konkursie, który odbędzie
się 25 marca 2011 roku w zespole szkół elektronicznych. Są
to uczniowie: Iga Makulska2a, Patryk Rudziński-2b, Aleksander Grzyb-2d, Łukasz Wlazłowski-3c, Adrian Cichocki-

Wśród osób, które dostały
najwięcej „miłosnych kartek”
wybrano „Walentego i Walentynkę Roku”.
8 marca to święto wszystkich
Pań. W tym szczególnym dniu
w stronę wszystkich kobiet

tych małych i dużych popłynęły szczere życzenia od wszystkich chłopców naszej szkoły.
Były również występy taneczne i oczywiście kwiaty.

-3c, Martyna Bąk-3b, Jakub
Lutek-3b, Paweł Lalewicz-3b,
Rafał Szczęsny-3c, Maciej
Nogalski -3c. 3 marca 2011r.
uczniowie naszej szkoły brali
udział w I Etapie V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
o Internecie Dialnet Masters.
W tym roku reprezentuje nas
20 uczniów tworzących 5 drużyn 4 osobowych, jesteśmy
pewni, że godnie będziemy
reprezentować naszą gminę.
Liczymy, że nasza drużyna pochwali się podobnym rezultatem jak w poprzednim roku
gdzie jedna z naszych drużyn
doszła do półﬁnału krajowego. Byliśmy jedyną szkołą
z dawnego województwa radomskiego pozostałe szkoły
były warszawskie. Dziękujemy
i gratulujemy sukcesów nauczycielom informatyki Mariuszowi Kilarowi i Romanowi
Wójcikowi za pracę z uczniami. Julita i Anita Górnik
uczennice klasy IIIe zakwaliﬁkowały się do etapu rejonowego konkursu ,,Być jak?..słowa
uczą przykłady pociągają” pod

patronatem Kuratora Oświaty.
Uczennice do konkursu przygotowywał ksiądz Przemysław
Mąkosa. Wyróżnienie w konkursie Jedlińskie spotkania
z kolędami i pastorałkami wyśpiewała uczennica klasy IIIdAleksandra Rędzia. Podziękowania składamy pani Agacie
Kowalczyk za przygotowanie
uczennicy. Do etapu diecezjalnego konkursu wiedzy religijnej dzięki pracy siostry Ireny
Różyckiej zakwaliﬁkowały się
uczennice: Malwina Babut
klasa Ib oraz Kinga Kalbarczyk
z klasy IIa.
Aktywne życie gimnazjalistów!!! „Nie czekaj aż będziesz miał duzo możesz
podzielić się odrobiną” – to
motto, które przyświeca wewnętrznej zbiórce akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym gimnazjum. 9
stycznia 2011 roku uczniowie
wraz z opiekunami dziesiąty
raz kwestowali od wczesnego ranka. Kwesta odbywała
się w Jankowicach, Jedlance,
Jedlińsku i Lisowie. Po raz ▶

Redakcja PSP Bierwce

kolejny mieszkańcy naszej
gminy okazali się hojni i dowiedli, że drugi człowiek jest
najważniejszy. W tym roku
łączna kwota z kwesty REKORDOWA JUBILEUSZOWA wyniosła 6916,15zł (w roku ubiegłym 5225,61 zł). W kweście
na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy uczestniczyli nauczyciele: Krekora Urszula, Salak Justyna, Skwirowska Monika, pZielińska Marta,
Wolak Anna oraz uczniowie:
Włodarczyk Aleksandra, Jastrzębska Beata, Barszcz Patryk
kl.3a; Zieliński Bartłomiej, Karaś Malwina, Lorenc Natalia,
Orlikowska Paulina, Wojciech
Wikło kl.3b, Kucharczyk Patrycja, Jurczak Marta, kl. 3c;
Konopka Wioletta, Murawska
Paulina kl. 3e; Bieniek Alicja,
Rędzia Aleksandra, Urbańska
Patrycja kl. 3d. Akcję przygotowała (przy pomocy Marty
Powęskiej Okoń i Grzegorza
Okonia) i koordynowała pedagog szkolny Jolanta Politowska.
Wielkie podziękowania składamy Państwu T. M. Jaworskim właścicielom piekarni
EXPUCH, Kierownikowi Posterunku Policji w Jedlińsku,
Policjantom P. Motyce i P. Kałuży, i P. R. Salakowi oraz proboszczowi paraﬁi w Jankowicach za dobre serce, które okazali przy organizacji tej akcji.
Nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiej akcji
Dzień Bezpiecznego Internetu
(DBI). Jest to akcja obchodzona z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na
celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
W roku 2011 obchody DBI
przypadły na dzień 8 lutego.
W Polsce Dzień Bezpiecznego
Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację
Dzieci Niczyje oraz Naukową
i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów
unijnego programu „Safer
Internet”. Główną ideą narodowych obchodów DBI jest
inicjowanie lokalnych działań,
w ramach których dzieci, młodzież i nauczyciele aktywnie
angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci. Z okazji DBI
organizowane są w całej Polsce

ZSP we Wsoli

A

leksandra Wziątek uczennica gimnazjum
przygotowana przez panią mgr
Małgorzatę Bernat została laureatką etapu wojewódzkiego

Półﬁnaliści Ogólnopolskiej Wiedzy o Internecie Dialnet Masters

zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne,
konkursy i inne akcje, które
trwają przez cały miesiąc luty.
W tym roku tematem przewodnim międzynarodowego
Dnia Bezpiecznego Internetu
były wirtualne światy. W ramach tego dnia w naszej szkole
ogłoszony został konkurs dla
wszystkich uczniów na hasło,
rymowankę, wiersz odwołujący się do bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu. Na
zebraniach z wychowawcami
rodzice otrzymali ulotki informacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu
przez młodzież. Gimnazjaliści
wystawili również dla uczniów
klas 5 ze Szkoły Podstawowej
w Jedlińsku przedstawienie
zatytułowane „Dwa Światy”.
DBI organizowali. P. Jolanta
Politowska i p. Roman Wójcik.
28 stycznia 2011 roku obchodziliśmy Dzień Patrona. Z tej
okazji została przygotowana
uroczysta akademia pod kierunkiem nauczycieli pani
Agnieszki Bieniek- Stężalskiei
i pani Dominiki RybskiejStrzelczyk oraz pani Agaty

Kowalczyk. W pierwszej części uczniowie przedstawili
program literacko-muzyczny,
który przybliżył postać naszego patrona. W części drugiej
wystąpił zaproszony zespół
,,Czarne Perły” w składzie
Paweł Motyka, Piotr Motyka,
Marysia Motyka. Prężnie i aktywnie działa w naszej szkole
Klub Młodzieżowego Wolontariatu. 35 osobowa grupa
pomaga w Publicznej Bibliotece Gminnej w Jedlińsku,
w Publicznym Przedszkolu
w Jedlińsku oraz w schronisku dla zwierząt w Radomiu.
Ponadto uczniowie ci udzielają pomocy w nauce słabszym
uczniom. Uczniowie brali
udział w obchodach Światowego Dnia Wolontariatu, jak
również bawili się na Balu
Wolontariusza w PSP nr 34
w Radomiu, gdzie mieli możliwość poznania nowych ludzi
jak również zintegrować się
z innymi klubami. 13 grudnia
2010 roku gimnazjaliści mieli
możliwość podróżowania po
krajach Unii Europejskiej. Stało się to za sprawą goszczącego
u nas łódzkiego duetu smycz-

Akademia z okazji Dnia Patrona

Konkursu
Polonistycznego
organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
w Warszawie. Za szczególne
osiągnięcie należy uznać fakt, że
Aleksandra jest uczennica klasy
II gimnazjum. Jest już zwolnio-

kowego, który muzycznie
przeniósł słuchaczy po krajach
europejskich. Uczniowie wysłuchali utworów min. Mozarta, Bacha, Straussa, Granadosa, Chopina. Koncert ,,Gra
na Maksa” okazał się dużym
sukcesem- uczniowie entuzjastycznie przyjęli muzyków
i wyrazili chęć uczestniczenia
w takich imprezach. Koncertu wysłuchali uczniowie klasy 6 SP w Jedlińsku. Imprezę
muzyczną przygotowała pani
Agata Kowalczyk. W tradycję
naszego gimnazjum wpisały
się obchodzone wspólnie z nauczycielami spotkania opłatkowe. Uczniowie z dużym zaangażowaniem przygotowują
wigilię w klasach. W duchowe
przeżywanie świąt bożonarodzeniowych wprowadziła
nas w tym roku siostra Irena
Różycka, która wraz z uczniami przygotowała z tej okazji
przedstawienie. W lutym gimnazjaliści brali udział w przedstawieniu
proﬁlaktycznym
,,Wspomnienia narkomanki”
na podstawie książki Barbary
Rosiek-Pamiętnik narkomanki. Kieleccy aktorzy wstawili
sztukę w sali gimnastycznej
naszej szkoły. W styczniu na
spotkaniu ogólnym z rodzicami pan Mariusz Rudnicki
wygłosił prelekcję na temat,,
Komunikacja z dzieckiem warunkiem unikania wszelkich
uzależnień”. Zarówno przedstawienie jak i prelekcję sponsorowała GKRPA, której składamy podziękowanie. Uczniowie chętnie biorą udział w wyjazdach organizowanych przez
nauczycieli. Jest to niewątpliwie okazja do poznania siebie
w warunkach pozaszkolnych,
integracja z uczniami spoza
klasy a także pokazanie jak
można w bezpieczny sposób
spędzać czas. Odbyły się min.
następujące wyjazdy: do Warszawy- do Muzeum Powstania
Warszawskiego, Do Centrum
Nauki Kopernik (planujemy
kilka wyjazdów w tym roku
szkolnym) , Do teatru Wielkiego na operę ,,Straszny Dwór”,
do Radomia- na interaktywną
wystawę ,,Mózg 2011”, oraz
dokina Helios na ﬁlm: ,,Harry
Poter i insygnia śmierci” oraz
,,Czarny czwartek- Janek Wiśniewski padł”.
Justyna Salak

na z egzaminów gimnazjalnych
w części humanistycznej oraz
ma pierwszeństwo przyjęcia do
wybranej szkoły poza rekrutacją. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
W dniu 10.02.2011 r.

w naszej szkole odbyła się akcja
„Złotóweczka dla pieseczka”.
Organizatorami tej akcji byli:
Szkolne Koło PCK przy gimnazjum, Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej oraz
Wolontariat wraz z opiekuna-
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▶

mi – p. T.Rybską, p.K.Morawską, p.E.Woźniak - Krawczyk,
p.E.Kowalczyk, p.M.Pietrzyk.
Organizatorzy w ramach akcji
przygotowali nagrody rzeczowe
(maskotki, słodycze, walentynki) w podziękowaniu za oﬁarne datki na rzecz bezdomnych
zwierząt ze schroniska w Radomiu. Szczególne podziękowania
należą się gościom specjalnym
suczce „Sami” i „Sayko” oraz
ich opiekunom Patrycji Walczak i Bartłomiejowi Plucie.
W dniu 11.02.2011r. w naszej
szkole odbył się Dzień Patrona.
Przygotowano widowisko pt.
„Gombrowicz we Wsoli” którego scenariusz napisała nauczycielka naszej szkoły Pani Małgorzata Bernat. W przedstawieniu
wzięli udział uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum do,

którego zostali przygotowani przez nauczycieli: M.Krok,
U.Górnik, A.Brodę, K.Morawską, M.Bernat, B.Ciołczyk
- Wlazło, T.Rybską. Ciekawy
tekst, dobrane stroje, dekoracja
oraz muzyka dopełniły całość.
Młodzież spontanicznie reagowała na poszczególne sceny
i aktorów. Na szczególną uwagę zasługiwała rola pokojówki
w wykonaniu Dominiki Fijołek
z klasy III gimnazjum. Przepięknie zaprezentowali się także uczniowie klas młodszych,
którzy zatańczyli charlestona.
Że matematyka jest taka
straszna i warto jej się uczyć,
przekonali się uczniowie klas
III PSP we Wsoli, którzy licznie
wzięli udział w ogólnopolskim
konkursie
matematycznym
„ Alﬁk”. Wśród najlepszych

uczestników znalazła się Wiktoria Pietrzyk, która zajęła
7 miejsce w województwie
mazowieckim, a 29 w kraju
i w nagrodę pojedzie w czasie
wakacji na atrakcyjny obóz naukowy. Tuż za nią znalazła się
jej koleżanka Magdalena Tatar,
której do zdobycia nagrody zabrakły tylko 2 punkty. Obydwie
uczennice zostały przygotowane przez p. Marię Krok. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Jak co roku w naszej szkole
pamiętaliśmy o święcie naszych
pań. Przygotowaliśmy spektakl
słowno –muzyczny, w którym
w zabawny i dowcipny sposób
przedstawiliśmy
fragmenty
z życia dorosłego, żonatego
mężczyzny i sielankę małżeńską, ograniczenie swobody,

kumplowskie spotkania oraz
jak to się ma do marzeń o młodzieńczej miłości w porównaniu z prozą życia. Nie zabrakło
piosenek z dawnych lat podkreślających zachwyt nad płcią
piękną, np. „Żono moja”, „Luśka, Luśka”, Tyś moją bajką”, „7
czerwonych róż”, „Jesteś spalona”, „Dzień dobry, kocham Cię”
czy „Na zdrowie pań”. Program
rozpoczęliśmy przepięknym
utworem „Music is the key”
w wykonaniu naszej uczennicy K. Kalbarczyk wielokrotnej
laureatki konkursów Piosenki
Obcojęzycznej. Uroczystą akademię przygotowały panie: Anna Falińska, Beata Rucikowska
i Teresa Rybska. Oprawa muzyczna – Jerzy Faliński.

dzieciom, które podczas ferii
zimowych w większości nigdzie nie wyjeżdżają w naszej
szkole zostały zorganizowane
zajęcia sportowo rekreacyjne.
Podczas tych zajęć nauczyciele
przeprowadzili turnieje z różnych dyscyplin sportowych
oraz konkursy indywidualne z

nagrodami. Zajęcia te cieszyły
się dużym zainteresowaniem
wśród dzieci i młodzieży. Dzięki nim uczniowie mieli możliwość aktywnego spędzenia
wolnego czasu.

ciom pełne łakoci paczki.
Zabawę urozmaiciły liczne konkursy taneczne i
zręcznościowe.
21 stycznia bardzo uroczyście
obchodzono w szkole Dzień
Babci i Dziadka. Uczniowie
klas 0 -III zaprosili ukochane
babcie i dziadków na uroczysty
apel i przygotowany w klasach
poczęstunek. Licznie przybyli
goście obdarowani zostali ser-

decznymi życzeniami i własnoręcznie wykonanymi przez
dzieci laurkami. Dnia.
11 lutego cała społeczność
uczniowska obchodziła Walentynki. Na apelu zorganizowanym przy udziale Samorządu
Uczniowskiego odczytano i
wręczono najciekawsze kartki walentynkowe. Dokonano
również wyboru „Najmilszej
Walentynki” oraz „Najmilszego

Redakcja ZSP we Wsoli

ZSP w Wierzchowinach

W

święto Babci i Dziadka
uczniowie klas 0-III
przedstawili montaż słowno-muzyczny oraz zatańczyli.
Dziadkowie przeżywali występy swych kochanych wnucząt.
Na koniec dzieci zaśpiewały
,,Sto lat”. Po występach artystycznych przyszedł czas na
życzenia, wręczanie prezentów
oraz słodki poczęstunek.
Jak co roku w naszej szkole odbył się Bal Karnawałowy.
Uczestnikami balu byli uczniowie klas 0 – IV. Wszyscy uczestnicy zabawy byli przebrani za
różne postaci z bajek i nie tylko. Do tańca przygrywał zespół
muzyczny. Wszyscy się świetnie
bawili. Rada Rodziców przygotowała dla uczestników zabawy

konkursy z nagrodami.
Następnie uczniowie mieli
słodki poczęstunek. Natomiast młodzież gimnazjalna i uczniowie starszych klas
podstawówki bawili się na tradycyjnej dyskotece. W trakcie
zabawy wręczono wybrańcom
kartki walentynkowe z wyrazami sympatii.
Klasy 0 – III były w kinie
„Helios” na ﬁlmie w 3D „Miś
Jogi” . Film wszystkim się bardzo podobał, wszyscy wrócili
zadowoleni z wycieczki.
Nasi uczniowie brali udział
w programie szkolnym REBY.
Program ten polegał na zbiórce
zużytych baterii i akumulatorów. Za zaangażowanie ﬁrma
nagrodziła dzieci licznymi wartościowymi upominkami.
Aby urozmaicić czas wolny

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie

M

iesiąc styczeń to dla
uczniów i nauczycieli
PSP im. Jana Pawła II w Ludwikowie okres podsumowania
pracy, analizy osiągniętych w
I semestrze wyników nauczania, to również czas zabaw
karnawałowych. W bieżącym
roku oczekiwana z niecierpliwością przez wszystkie dzie-
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ci „choinka” odbyła się dnia
29. 01. 2011 r. (sobota). Uczniowie bawili się na dwie zmiany
– w godzinach 11:00 – 14:00
klasy 0 –III, w godzinach 15:00
– 18:00 klasy IV – VI . Kulminacyjnym punktem uroczystości dla naszych milusińskich
była oczywiście wizyta św.
Mikołaja, który wręczył dzie-

Redakcja ZSP
Wierzchowiny

Walentego”. Zwyczaj obdarowywania w dniu św. Walentego
bliskich osób na stałe wpisał się
w szkolne tradycje PSP im. Jana
Pawła w Ludwikowie.
W czasie ferii zimowych
w szkole zorganizowane zostały dyżury nauczycieli. Chętni
uczniowie mogli bezpiecznie
i ciekawie spędzić czas wolny
od zajęć lekcyjnych. Do dyspozycji dzieci był stół do ping
- ponga, gry planszowe, pracownia komputerowa.
Uczniowie naszej szkoły nie
zapomnieli oczywiście o kobietach. 8 marca wszystkie panie
– duże, małe i te najmniejsze
– zaproszone zostały na przy-

gotowaną przez chłopców
z klas III, IV, V i VI z okazji
Dnia Kobiet akademię. Humorystyczne scenki, piosenki
i życzenia bardzo podobały się
żeńskiej części publiczności,
która nagrodziła wykonawców
hucznymi brawami.
W dniach 09 – 11 marca,
zgodnie z tradycją, w szkole
odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, które po raz kolejny
prowadził ks. Grzegorz Wójcik
- dyrektor „Caritas” w Radomiu . Zarówno uczniowie jak i
dorośli z dużym zainteresowaniem wysłuchali nauk rekolekcyjnych.
Redakcja Ludwików

Globalizacja a kształcenie ustawiczne

W

XXI wieku szczególne znaczenie w życiu
każdego obywatela naszego
państwa czy obywatela Unii
Europejskiej ma powszechnie
rozumiana globalizacja. Choć
zazwyczaj nie zauważamy procesów globalizacji lub niewiele
o nich wiemy, to jesteśmy ich
bardziej lub mniej aktywnymi
uczestnikami. Procesy te dotyczą przede wszystkim sfery
ekonomiczno-gospodarczej,
kultury i edukacji. W różnych
dziedzinach edukacji podejmowane są działania, które
mają na celu między innymi
wyrównywanie szans edukacyjnych dla wszystkich grup
wiekowych. Służyć ma temu
tak zwane kształcenie ustawiczne. Pod pojęciem tym
kryje się proces doskonalenia

zasobu kształcenia i kwaliﬁkacji na wszystkich poziomach
zarówno w szkołach, jak i innych formach pozaszkolnych.
Przez legalną deﬁnicję kształcenia ustawicznego rozumie
się kształcenie w szkołach dla
dorosłych, a także uzyskiwanie
i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwaliﬁkacji
zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które
spełniły obowiązek szkolny.
Termin kształcenie ustawiczne
używany często jest zamiennie z określeniami: uczenie
się przez całe życie (life long
learning) oświata ustawiczna,
kształcenie ciągłe, edukacja
permanentna.
Kształcenie
ustawiczne to jedno z priorytetów przyjętych przez Unię
Europejską, która traktuje life

long learning jako naukę, rozwój indywidualny i społeczny
oraz ciągłe podnoszenie kwaliﬁkacji, kompetencji i wiedzy
ogólnej w okresie całego życia.
Dlatego Wspólnota Europejska wspiera i doﬁnansowuje
tę formę edukacji za pośrednictwem funduszy unijnych,
zwłaszcza Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Kształcenie
ustawiczne
przybierać może różne formy.
Szkolenia i kursy zawodowe
(umożliwiają zdobycie nowego zawodu), studia podyplomowe, kursy hobbystyczne,
konferencje, seminaria, czytanie czasopism edukacyjnych,
oglądanie i słuchanie audycji
edukacyjnych to najważniejsze
formy kształcenia ciągłego, z
których powinniśmy nieustan-

nie korzystać. Warto uczyć się
przez całe życie i inwestować
w kapitał ludzki. Nabyta i
uzupełniania wiedza z pewnością pozwoli na spełnienie
w kontekście indywidualnym,
zawodowym, obywatelskim i
społecznym.
Informacje o bezpłatnych
kursach i szkoleniach doﬁnansowanych z EFS dostępne są
na stronie internetowej: www.
inwestycjewkadry.info.pl. Informacje dostępne są również
na stronach internetowych poszczególnych instytucji szkoleniowych oraz na stronie www.
szkolnictwo.pl.
Krzysztof Woźniak

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku

8

lutego w czytelni GBP
w Jedlińsku odbyło się
podsumowanie konkursu literackiego „MAK 2010” oraz
konkursu plastycznego „Mój
Miś”. Organizatorem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu.
Na uroczystość wręczenia
nagród przybyli: Przewodniczący Rady Gminy Waldemar
Sulisz, sekretarz gminy Jedlińsk Włodzimierz Dłużew-

ski, Radna Gminy Jedlińsk
Ewa Oﬁara oraz Dyrektor
MBP w Radomiu Anna Skubisz – Szymanowska.
Tematem konkursu „MAK
2010” była recenzja książki
„która sprawia, że uśmiech pojawia się na twarzy” – Książka
z anielską mocą. W konkursie
tym nagrody zdobyły uczennice PG we Wsoli:
-Graniak Adrianna II miejsce
-Karaś Aleksandra III miejsce.

Zwycięzcom oraz wszystkim,
którzy wzięli udział w konkursie, nagrody książkowe wręczyła Dyrektor MBP Anna
Skubisz – Szymanowska.
W konkursie ”Mój Miś”
dzieci PSP w Bierwcach zostały nagrodzone książkami
i dyplomami za pięknie wykonane prace plastyczne. Nagrody wręczyła Radna Gminy
Jedlińsk Ewa Oﬁara.
Najlepszym
czytelnikom

2010 roku nagrody wręczyli:
Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Sulisz oraz sekretarz gminy Jedlińsk - Włodzimierz Dłużewski.
Wszystkim nagrodzonym
gratulujemy!
Więcej zdjęć i informacji na
stronie internetowej biblioteki
– www.biblioteka.jedlinsk.pl.
Bożena Starzyńska

Warto przeczytać
„Muzyka Pana Chopina” – Wanda Chotomska . Książka o życiu jednego z największych twórców muzyki klasycznej. Książka adresowana do najmłodszych czytelników. Całość uzupełniają piękne, kolorowe
ilustracje. Do książki dołączona jest płyta z utworami naszego kompozytora.
„Mikołajek”. Słynny cykl książek francuskich autorów, humorysty Rene Goscinnỳego oraz rysowników
Jean – Jacquesa Sempègo. Ulubiona lektura dzieci i dorosłych.
„Dom nad rozlewiskiem” - Małgorzata Kalicińska. Trylogia. Wzruszająca powieść o Mazurach
i trudnych wyborach.
„Oskarżona - Wiera Gran” – Agata Tuszyńska. Kontrowersyjna opowieść biograﬁczna o pieśniarce
z warszawskiego getta.
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SPORT

Dominika Milik sportowcem roku 2010 w powiecie radomskim, Julita Rędzia - wychowanka ULKS Jedlińsk
w czołówce Europy, rozpoczyna się runda rewanżowa
w piłkarskiej klasie A, dwa zespoły unihokeja PG Jedlińsk
awansowały do ﬁnałów XIII MIMS.
Laury dla Dominiki
Sala Koncertowa Radomskiej Szkoły Muzycznej była
areną II Gali Mistrzów Sportu
Powiatu Radomskiego. Najlepszym sportowcem roku 2010
powiatu radomskiego została
Dominika Milik. Odsłaniając
nieco kulisy wyboru, cieszy
fakt, że kapituła Powiatowej
Rady Sportu przyznająca tytuł, zdecydowała jednogłośnie
o wyborze Dominiki – najlepszej juniorki młodszej w Polsce
w strzelectwie, mistrzyni Polski, zdobywczyni Grand Prix
i Pucharu Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego, człon-

W gronie sportowców do lat 15
wśród wyróżnionych wystąpiła Katarzyna Szczęsna (PSP
Jedlińsk) – trzykrotna medalistka XII MIMS w biegach
przełajowych. Ponadto w gronie nominowanych byli Maja
Neska, Aleksandra Rędzia,
Natalia Kowalczyk (la –ULKS
Jedlińsk) i Anna Rędzia (piłka
nożna i biegi przełajowe – PG
Jedlińsk).
Tradycyjnie wręczono także
pamiątkowe statuetki szkoleniowcom, trenerom i działaczom. Naszą gminę reprezentował Dariusz Cielniak
– dyrektor PSP w Jedlińsku,

Dominika Milik-najlepszy sportowiec powiatu radomskiego 2010 wraz z
Włodzimierzem Dłużewskim - sekretarzem gminy Jedlińsk (zdj. Echo Dnia)

Kasia Szczęsna - wyróżniona w kat. sportowców do lat 15. (zdj. Echo Dnia)

kini kadry narodowej. Wśród
nominowanych sportowców
z naszej gminy znaleźli się także Żaneta Markowska i Mateusz Kapusta (oboje strzelectwo
- ULKS Jedlińsk) oraz Krystian
Plewiński i Agnieszka Paluch
(lekkoatletyka ULKS Jedlińsk).
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nauczyciel wychowania ﬁzycznego, propagator biegów przełajowych, organizator wielu
imprez sportowych dla dzieci
i młodzieży, współtwórca wielu sukcesów biegaczy z Jedlińska.

Julita Rędzia z bronią...

... i na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Polski. Z lewej Renata Mauer-Różańska.

Wygrała z mistrzynią
olimpijską
Julita Rędzia z warszawskiej
Legii, wychowanka ULKS Jedlińsk, po raz drugi w karierze
sięgnęła po złoty medal w Mistrzostwach Polski seniorów.
Przed rokiem była najlepsza
w karabinie sportowym, tym
razem zwyciężyła w konkurencji karabinu pneumatycznego 40 strzałów. Na strzelnicy
we Wrocławiu odniosła sukces
pokonując, między innymi,
dwukrotną złotą medalistkę
olimpiad z Sydney i Atlanty
Renatę Mauer- Różańską.
Na Mistrzostwach Europy
we włoskiej Bresci potwierdziła, że aktualnie jest najlepszą
Polką w tej konkurencji.
W stawce prawie 80 zawodniczek zajęła znakomitą 15 lokatę. Strzelając 100 pkt w trzeciej serii plasowała się w gronie kandydatek do ﬁnałowej
ósemki. Nerwy jednak dały
znać o sobie, ostatnia czwarta

seria 8 dziesiątek i dwie dziewiątki. I właśnie te dziewiątki zdecydowały o tym, że na
walkę w ﬁnale europejskim
trzeba jeszcze poczekać. Warto zaznaczyć, że w strzelectwie
największe sukcesy osiągają
zawodnicy dojrzali, często
w wieku powyżej 30 lat. Julita
Rędzia to zawodniczka, która
w ubiegłym roku była jeszcze
juniorką a zatem przyszłość
przed nią i może doczekamy
się „ziomalki” - olimpijki.
Powalczą do ostatniej kolejki
W ostatniej dekadzie marca rozpoczną się rozgrywki
rundy wiosennej w piłkarskiej
klasie A. Bezcenny w przygotowaniach do sezonu okazuje
się nowy obiekt Orlik w Jedlińsku ze sztuczną murawą.
Obiekt tętni życiem codziennie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Korzystają z niego zarówno seniorzy
wszystkich naszych drużyn

jak i grupy młodzieżowe.
Jak wpłynie to na wyniki piłkarzy?
- Zajęcia wznowiliśmy na początku stycznia ćwicząc na sali
- mówi trener Roman Małek.
- Zima trochę dokuczyła, ale
w lutym rozpoczęliśmy treningi na stadionie pracując
nad poprawą sprawności motorycznej i elementów taktyczno-technicznych. Jestem zadowolony z frekwencji i zaangażowania chłopaków na treningach. Z zespołu ubyło dwóch
piłkarzy – Mateusz Królikowski i Karol Senderowicz, nikt
nie przybył. Kadra liczy aktualnie 16 osób i jest to pewien
problem, szczególnie gdyby
nas dotknęły kontuzje lub zdarzyły się wykluczenia za żółte
kartki. Właśnie niegroźnego
urazu doznał wyróżniający się
jesienią Filip Okruta i raczej
nie zagra w ostatnim sparingu.
Jeśli zaistnieje potrzeba sięgniemy po najlepszych juniorów, którzy swoje rozgrywki
rozpoczną na początku kwietnia. Wierzę że powalczymy do
końca. Mając korzystny układ
gier w rundzie spróbujemy
włączyć się do walki o awans,
ale czy uda się pokrzyżować
szyki zespołom przewodzącym? – zastanawiał się z nadzieją w głosie szkoleniowiec.
LKS w rundzie rewanżowej
zagra u siebie aż dziewięć razy,
tak więc, kibice dość często będą mogli oglądać swój zespół.
Przed rozpoczęciem rundy
wiosennej Jedlińsk rozegrał
pięć spotkań kontrolnych. Pokonał Cech Radom 10:0, KS
Błotnica 8:0 i grając w mocno
rezerwowym składzie Petrus
Radom 7:5. W meczu z grającą
w okręgówce Ruszkovią Borkowice Jedlińsk zremisował
2:2. Ostatnie spotkanie kontrolne z Iskrą Gózd zakończyło
się wygraną 3:2. Początek tego
meczu nie był dobry w wykonaniu Jedlińska. Przeciwnicy
prowadzili 2:0, później do
głosu doszedł LKS. Wygrana
w tym spotkaniu to spora zasługa Tomasza Janiszewskiego,
który był strzelcem wszystkich
3 goli.
Spokojny jest także prezes
Strażaka Wielogóra Janusz Mazurek. – Nie stawiamy chłopakom wygórowanych zadań do
realizacji. Mają się ogrywać,
szukać punktów z zespołami
na miarę możliwości zespołu.
Powinni w tym pomóc Dariusz Pysiak pozyskany z Zamłynia i Michał Wydra, który
grał w Zodiaku Sucha. Zagraliśmy sporo sparingów, wyniki
są niezłe - podsumował prezes
Mazurek. Piłkarze z Wielogóry zagrali aż 7 spotkań kontrol-

LKS Jedlińsk - górny szereg – od lewej: Roman Małek –trener, Cezary Ciupa, Łukasz Kaczor, Paweł Nowicki, Paweł
Broda, Michał Miga, Karol Pluta, Mirosław Nowicki.
Dolny szereg: Filip Okruta, Paweł Kurek, Ernest Pawelec, Dominik Gławiński, Tomasz Janiszewski, Jarosław Jelonek
Brak na zdjęciu: Sławomira Molendy, Tomasza Górczyńskiego, Bartłomieja Chedy, Norberta Żarłoka

nych, z których przegrali jeden
- z Radomiakiem 93 3:4. Drugie spotkanie tych zespołów
zakończyło się w identycznym
stosunku 4:3, tyle tylko, że górą
był Strażak. Na swoją korzyść
rozstrzygnęli wielogórzanie
potyczki z Windoorem Radom 5:2, Akcją Jastrzębia 4:1,
Mazowszem II Grójec i Kraską
Jasieniec po 1:0 oraz zremisowali 3:3 z Orłem Jedlanka
– trzecim zespołem gminy występującym w rozgrywkach seniorów w klasie B. Orzeł nieco
się wzmocnił kadrowo. Poza
tym, funkcję trenera powierzono Radosławowi Oﬁarze.
Ze sportu szkolnego
Drużyny unihokeja PG w Jedlińsku awansowały do ﬁnałów
XIII MIMS w Ciechanowie.
Podopieczni
Radosława
Oﬁary dwukrotnie, zarówno
wśród dziewcząt jak i chłopców, zdobyli srebrne medale.
Awansu dziewcząt należało się
spodziewać a je- Data godz.
dyną niewiadomą
była kwestia pry- 19/20.03
matu w regionie. 27.03 14:00
Tym razem lepsze
były dziewczęta 2/3. 04
z Suskowoli, które 10.04 14:00
w ﬁnale pokonały 17.04 14:00
Jedlińsk 4:1. Stawka chłopców była 22.04 11:00
bardziej wyrów- 1.05 14:00
nana. Do dwóch
miejsc premiowa- 4.05 17:30
nych wyjazdem na 7/8.05
ﬁnały wojewódz- 14/15 05
kie kandydowały
zespoły Stromca, 22.05 14:00
Szydłowca, Belska 25.05
i Jedlińska. Tym- 28 05 17:30
czasem w poszczególnych pojedyn- 4/5 06
kach
notowano 12.06 16:00
zaskakujące rozstrzygnięcia. Fa- w - wyjazd

worytom pokrzyżowała szyki
ekipa PG 4 z Radomia, która
ostatecznie okazała się najlepsza. W ﬁnale spotkała się ona
z Jedlińskiem zwyciężając zdecydowanie 5:1. Typowani do
wygranej hokeiści Stromca zagrali słabiej i znaleźli się poza
podium.
Drużyny z Jedlińska występują z powodzeniem w szkolnej lidze unihokeja o puchar
redakcji „Echo Dnia”. Dziewczęta są na drugim miejscu tuż
za Suskowolą. Wśród chłopców ścisk w czołówce. Jedlińsk
jest czwarty z minimalną stratą
do prowadzącego Stromca.
W eliminacjach powiatowych XIII MIMS w tenisie
stołowym do eliminacji międzypowiatowych awansowało
6 naszych drużyn. W kategorii
szkół podstawowych eliminacje wygrały dziewczęta ze
Wsoli Magdalena Janiszewska
i Katarzyna Kobza. Rywalizację
LKS Jedlińsk

chłopców na drugim miejscu
zakończyli tenisiści Jedlińska
– Paweł Krawczyk i Dominik
Zieliński.
W gimnazjach nasze drużyny pierwsze i drugie miejsce
rozdzieliły między sobą. Aleksandra Karaś i Magdalena Staniak ze Wsoli pokonały w decydującym meczu Jedlińsk 3:2,
który reprezentowały Magdalena Krupa i Diana Jaworska.
Wśród chłopców Łukasz Krawczyk i Grzegorz Skowroński
z Jedlińska wygrali z Arturem
Durakiem, Karolem Molendowskim i Bartłomiejem Ponetą ze Wsoli 3:1. Biorąc pod
uwagę poziom gry naszych
zawodników o awans do ﬁnału
wojewódzkiego będzie trudno
ale może powiedzie się chociaż
jednemu zespołowi.
Krystian Kilar
Terminarz rozgrywek

Data godz

Strażak Wielogóra

Kraska Jasieniec (w) 2:1

19/20.03

Sadownik II Błędów

1:3

Magnuszew

2:2

26/27 03

Orzeł Gielniów (w)

0:2

5:0

2/3.04

Tęcza Augustów

0:2

Strażak Wielogóra

1:2

10.04

Jedlińsk (w)

2:1

Sokół Przytyk

1:6

16/17.04

LZS Zalesice

2:3

Sadownik II Błędów

3:1

22/23.04

LKS Chynów

(w)

7:1

Orzeł Gielniów

3:1

30.04/1.05

Wulkan II Zakrzew

0:0

Tęcza Augustów

2:0

4.05

Mazowsze II Gr. (w)

4:0

Pilica N. Miasto (w)

3:3

7/8 05

Centrum Radom

1:3

Zalesice (w)

1:0

14/15.05

Błotnica (w)

0:2

Chynów

4:1

21/22.05

Kraska Jasieniec

0:2

Wulkan II Zakrzew (w) 4:3

25.05

Magnuszew (w)

0:0

Mazowsze II Grójec

4:0

28/29.05

Mogielanka

1:4

Centrum Radom (w)

2:2

4/5 06

Pilica N. Miasto

3:10

Błotnica

3:1

12.06 16:00

Sokół Przytyk (w)

0:3

Mogielanka

(w)

17:30

wyniki naszych zespołów z I rundy na pierwszym miejscu
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 ZAPUSTOWY BAL KOBIET 

Rada programowa:
Wojciech Walczak - przewodniczący
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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