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Drodzy Państwo
Pierwsza połowa roku za
nami a to oznacza, że przynajmniej w telegraﬁcznym
skrócie powinienem przedstawić Państwu relację z realizacji zadań zaplanowanych na ten rok budżetowy.
Zacznę od Bierwiec gdzie
dobiegają końca prace przy
budowie Publicznej Szkoły
Podstawowej. Jest to bardzo
nowoczesny obiekt, przyjazny osobom niepełnosprawnym, budowany z myślą

utworzenia klas integracyjnych. Szkoła już we
wrześniu zostanie oddana do dyspozycji nauczycieli i uczniów.
Obiekt ten łącznie
z oddanym w 2008 r.
Ośrodkiem
Zdrowia,
Kościołem, drogami dojazdowymi do zadbanego
i dobrze zagospodarowanego cmentarza stworzy
ładne centrum Bierwiec.
Kolejną placówką, którą
chcemy oddać do użytkowania po wakacjach jest
Przedszkole we Wsoli. Prace
przy adaptacji pomieszczeń
po byłym Ośrodku Zdrowia
przy Zespole Szkół we Wsoli są już prowadzone.
W Bierwieckiej Woli natomiast trwają prace
związane z odbiorem technicznym budynku nowej
świetlicy wybudowanym

w sąsiedztwie wielofunkcyjnego boiska. Tu także udało
się stworzyć ładne centrum
miejscowości.
Szybko postępują prace
przy budowie kanalizacji
sanitarnej w Jedlance i wodociągu w Klawtce Szlacheckiej.
Wybudowana została ul.
Miła łącząca Wsolę z Wielogórą i droga do cmentarza
w Bierwcach.
Trwają prace modernizacyjne kolejnych dróg tj.
Ludwików - Mokrosęk,
Wierzchowiny-Zielonka, ul.
Długa i Spacerowa w Wielogórze.
W najbliższym czasie zostanie rozstrzygnięty przetarg na kolejną dużą inwestycję realizowaną w latach
2011 - 2013 tj. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Gutow-

ska i Piaseczno.
Miło mi poinformować
Państwa, że w tym roku
mija 400 lat od powstania
Cechu Szewców Chrześcijańskich w Jedlińsku. To kolejny jubileusz przypominający o naszej bogatej historii
i doskonała okazja do promocji gminy. Uroczystości
jubileuszowe odbyły się 12
czerwca.
Składam gorące podziękowania
organizatorom
jubileuszu.
Szczególnie
gorąco chciałbym podziękować księdzu prałatowi
dr Henrykowi Ćwiekowi,
profesorowi Krzysztofowi
Śmiechowskiemu, Państwu
Annie i Władysławowi Malinowskim oraz Bożenie
i Markowi Malinowskim.

Inwestycje w Gminie
W trakcie realizacji

Szkoła w Bierwcach

Centrum Kultury w Bierwieckiej Woli

Przebudowa drogi gminnej Wierzchowiny Huta - Zielonka

Budowa kanalizacji w Jedlance

Wojciech Walczak
Wójt Gminy

Bezpłatna zbiórka wyrobów azbestowych
Informuję Mieszkańców Gminy, iż istnieje możliwość bezpłatnego odbioru z posesji i przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (załadunek, transport i utylizacja) w ramach realizacji „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlińsk na lata 2009-2032”.
Szczegółowe zasady udziału w Programie określa załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta nr 38/27/2011 z dnia 25 maja 2011r.
O udział w Programie ubiegać się mogą osoby ﬁzyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej,
będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości z terenu gminy Jedlińsk.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Urzędu Gminy w Jedlińsku
w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2011r.
Odbiór przewiduje się na miesiąc wrzesień, październik 2011r.
Środki na powyższy cel są ograniczone, zatem decyduje kolejność złożonych wniosków.
Formularz oraz treść zarządzenia można pobrać ze strony internetowej Gminy Jedlińsk
Wójt Gminy Jedlińsk
/-/ Wojciech Walczak
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maja 2011r. w Gminnym Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
odbyło sięotwarcie wystawy
pt.”Zatrzymane myśli”.
Licznie zgromadzona publiczność miała niepowtarzalną
okazję, by obejrzeć pracepani
Małgorzaty Grabowskiej oraz
pani Agnieszki Grabowskiej.
Wystawę otworzyli: Wójt
Gminy Jedlińsk Wojciech Walczak oraz Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Sulisz.
Małgorzata Grabowska przedstawiła prace wykonane techniką rysunku i pasteli, natomiast
Agnieszka Grabowska zaprezentowała swoje fotograﬁe.
Obydwie autorki mieszkają i
tworzą w Jastrzębi. Łączy je to
samo, aby ’’zatrzymane myśli ”
zachować jak najdłużej w pamięci.
Głównym tematem prac
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Wystawa pt. ”Zatrzymane myśli”
M. Grabowskiej są pejzaże, motywy natury, architektura a także sceny religijne. Uważa ona,
że świat ukryty w obrazach odzwierciedla nasze myśli i tęsknoty duszy. Prace jej pobudzają
do reﬂeksji, mówią o tym co w
życiu jest wartościowe.
Natomiast w swoich wędrówkach z aparatem Agnieszka
Grabowska przedstawiła piękno pejzażu, przyrody a także
architektury, koncentrując się
głównie na uchwyceniu jakiegoś ważnego momentu, detalu,
który został zatrzymany w kadrze aparatu.
Sama mówi ”…zdjęcia, które
znajdują się na tej sali, to owe
impulsy i skojarzenia mające
przywołać wspomnienia – zapach, atmosferę chwil, które
były dla mnie ważne i do których wracam zawsze kiedy je
oglądam.”

Wystawa ta, cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy, zapisała
się w pamięci oglądających jako niezwykłe wydarzenie.
Pani Małgorzacie oraz pani
Agnieszce Grabowskiej życzymy
dalszej owocnej pracy i ponownie zapraszamy do Jedlińska.

Mamy nadzieję, że wystawa
ta będzie zachętą dla innych
osób, które mają swoje pasje,
rozwijają swoje talenty i chciałyby pokazać swoją twórczość.
Do czego serdecznie zachęcamy.
Teresa Leśniewska

Przetargi 2011
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Ogłoszone

Termin otwarcia ofert

Przebudowa drogi gminnej Wielogóra ul. Spacerowa

rozstrzygnięte

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Gutowskiej i Piasecznie

rozstrzygnięte

Adaptacja pomieszczeń w budynku ZSP na potrzeby przedszkola

rozstrzygnięte

Przebudowa drogi gminnej Wierzchowiny Huta - Zielonka

rozstrzygnięte

Przebudowa drogi gminnej Gryzów - Ludwików

rozstrzygnięte

maja 2011 mieszkańcy Bierwieckiej Woli i
okolicznych miejscowości
wzięli udział w imprezie rekreacyjnej pod nazwą MAJÓWKA 2011. Organizatorami spotkania byli Wójt
Gminy Jedlińsk, Gminne
Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej w Jedlińsku przy
dużym zaangażowaniu sołtysa Włodzimierza Życkiego, radnego Jana Gniadka
oraz mieszkańców Bierwieckiej Woli. Głównym
celem imprezy była integracja społeczności gminy
Jedlińsk jak również zapewnienie mieszkańcom czynnego wypoczynku.
W programie imprezy
znalazły się integracyjne
zabawy dla dzieci prowadzone przez studentów-wolontariuszy z „Projektora”.

Majówka 2011 w Bierwieckiej Woli
Oprócz zabaw integracyjnych z wykorzystaniem
chusty KLANZA wolontariusze prowadzili także
konkurencje sportowe dla
dzieci i młodzieży. Były to
między innymi: slalom z piłką, rzut do celu, niewidzący
rzeźbiarz itp. Po zakończeniu bloku dla dzieci został
ogłoszony Turniej Rodzinny. Wzięły w nim udział
całe rodziny, które zmagały
się w kilku konkurencjach
turniejowych. Były to między innymi: dmuchanie
balonów, kalambury, „Tak-Nie”, wykonanie kwiatów z
bibuły, wiązanie krawatów.
Zwycięzcami Turnieju została rodzina Gajewskich,
II miejsce zajęła rodzina
Kolasów, III miejsce rodzina Bieńków , IV miejsce
rodzina Adamczyków, V

miejsce rodzina Dyziaków,
a VI miejsce rodzina Mąkosów. Wszystkie rodziny
otrzymały nagrody, które
wręczył Wójt Gminy Wojciech Walczak.
Dodatkową atrakcją był
występ grupy rekonstrukcyjnej z Radomia. Grupa ta,
zaprezentowała walkę rycerską z użyciem broni bia-

łej, pokaz strzelania z broni palnej oraz strzelanie z
łuku. Można było również
zobaczyć pokaz kowalstwa
dawnego. Po zakończeniu
wszystkich konkurencji i
prezentacji przyszedł czas
na zabawę taneczną, która
trwała do godzin wieczornych.
Anna Malinowska
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JUBILEUSZ 400-LECIA CECHU SZEWCÓW W JEDLIŃSKU 1611-2011

dniu 12.06.2011 roku
w Jedlińsku odbyła się
uroczystość z okazji 400-lecia
powstania Cechu Szewców
w Jedlińsku. Program uroczystości był następujący:
1. Powitanie zaproszonych gości
2. Referat okolicznościowy pt:
„Obuwie dawniej a dziś”
3. Uroczysta Msza Święta
4. Wbijanie w drzewiec sztandaru Cechu Szewców Chrześcijańskich okolicznościowych
gwoździ
5. Uroczysty obiad i zabawa
Na uroczystość przybyli:
Wicewojewoda Mazowiecki –
Dariusz Piątek, W-ce przewodnicząca Sejmiku Województwa
Mazowieckiego - Bożenna Pacholczak, Starosta Radomski –
Mirosław Szliﬁrczyk, Prezydent
Polskiej Izby Branży Skórzanej
- Kazimierz Klepaczewski, Delegacja Izby Rzemiosła i Małej
Przedsiębiorczości w Radomiu,
Delegacja Cechu Rzemiosł
Różnych w Radomiu, przedstawiciele Politechniki Radomskiej, Wójt gminy Jedlińsk
– Wojciech Walczak, Sekretarz
– Włodzimierz Dłużewski, Ks.
Prałat Henryk Ćwiek, Ks. Szymon Pikus, Ks. Andrzej Wąsik,
Prezes Banku Spółdzielczego
w Jedlińsku – Krzysztof Sadurski, były Wójt gminy Jedlińsk
– Bogumił Ferensztajn, Radosław Langierowicz, Jerzy Przybyłowski, Andrzej Rajkowski,Wiesław Jastrzębski, Seniorzy
i Seniorki branży szewskiej
i cholewkarskiej, przedstawiciele zakładów obuwniczych oraz
ﬁrm z różnych branż obecnie
prowadzących działalność gospodarczą, dziennikarze: Radio
Plus, Gość Niedzielny, Tygodnik Radomski.
Znaczącym i ciekawym
punktem programu był referat
wygłoszony przez prof. Krzysztofa Śmiechowskiego. Pan Profesor jest wykładowcą Politechniki Radomskiej , byłym mieszkańcem Jedlińska oraz synem
szewca. Opierając się o istnie-

jące dokumenty przypomniał
historię Cechu Szewców w Jedlińsku. Otóż Cech ten powstał
w 1611 roku, a zatwierdzony
został przez Króla Polskiego
– Zygmunta III.
W Jedlińsku był jeszcze
Cech Kuśmierski ustanowiony
15.01.1781 roku oraz Cech Połączony utworzony w 1830 roku, do którego należeli kowale,
mularze, stolarze i inni. Cechy
te miały swoje ołtarze w kościele Jedlińskim. I tak: Cech Szewski miał ołtarz św. Jacka, Cech
Kuśmierski – św. Rocha, a Cech
Połączony ołtarz w kaplicy Pana Jezusa. Patronami szewców
są święci Kryspin i Kryspinian.
W 1936 roku ważnym wydarzeniem w Jedlińsku były obchody
325-lecia powstania Cechu
Szewców. Poświęcono wtedy
sztandar Cechu i nabito około
200 gwoździ, w tym 43 gwoździe cechów różnych zawodów:
z Warszawy, Częstochowy,
Radomia, Białobrzegów, Warki i innych miast. Prof. Śmiechowski w interesujący sposób
przedstawił produkcję obuwia
przed wiekami oraz w obecnych czasach. Mówił o dużym
znaczeniu zawodu szewca
w hierarchii innych zawodów.
Kulminacyjnym punktem
uroczystości była Msza Święta,
na którą z Domu Strażaka wyruszył uroczysty orszak w towarzystwie Orkiestry Strażackiej i sztandarów. Mszy Świętej
w kościele przewodniczył Ks.
Henryk Ćwiek. Ksiądz Prałat
podkreślił jak duże znaczenie
we wspólnocie paraﬁalnej odgrywa organizacja rzemieślników i coroczna Msza Święta
w intencji wszystkich prowadzących wszelką działalność
gospodarczą. W homilii Ks.
Szymon Pikus przedstawił
znaczenie cechów w historii
i dzisiaj. Mówił, że cechy są
sposobem na zdobywanie kwaliﬁkacji zawodowych, utrwalają
więzi środowiskowe oraz reprezentują grupy rzemieślników
przed urzędami państwowymi.

Ważnym elementem uroczystości było wbijanie 60 gwoździ
w drzewiec sztandaru Cechu
Szewców. Gwoździe wbijali:
przedstawiciele władz: wojewódzkich, powiatowych, gminnych, seniorzy i młodzi szewcy
oraz przedstawiciele ﬁrm różnych branż. Widać było na twarzach radość i wzruszenie. Było
wiele przemówień i gratulacji.
Wójt gminy Wojciech Walczak
w swoim przemówieniu wyraził zadowolenie z inicjatywy
zorganizowania
jubileuszu.
Mówił jak bardzo ceni sobie
rzemiosło i każdą działalność
gospodarczą na terenie gminy.
Będąc synem szewca i znając
praktycznie ten zawód wyraził
pragnienie, aby fach ten rozwijał się. Mamy nadzieję, że pieśń
„Godzinki szewskie” Pan Wójt
na następnym jubileuszu zaśpiewa w całości. Przedstawiciele cechów z Radomia dziękowali Ks. Henrykowi Ćwiekowi
za zaproszenie i za zainicjowanie obchodów 400-lecia Cechu
Szewców.
Na ręce prezesa rzemieślników w Jedlińsku Pana Władysława Malinowskiego przekazane zostały: dyplomy i listy
gratulacyjne od: Marszałka
Województwa Mazowieckiego,
Wojewody Radomskiego, Rektora Politechniki Radomskiej
i dyrektora Instytutu Przemysłu Skórzanego w Krakowie.

Ogólnie możemy powiedzieć,
że wśród gości panowała twórcza i radosna atmosfera. Goście
wyrażali potrzebę dalszych
takich spotkań. A za zorganizowanie 400-lecia Cechu
Szewców w Jedlińsku, komitet
organizacyjny tych obchodów
otrzymywał wiele szczerych
gratulacji i podziękowań. A oto
skład tego komitetu: Ks. Henryk Ćwiek, Wojciech Walczak,
Krzysztof Śmiechowski, Anna
i Władysław Malinowscy, Bożena i Marek Malinowscy, Halina Głuch i Agnieszka Gryzek.
W/w komitet organizacyjny
wyraża wdzięczność wszystkim
osobom, które przyczyniły się
do zorganizowania tej uroczystości. Wszystkie zdobyte dotychczas dokumenty, zdjęcia
i inne pamiątki dotyczące szewców w Jedlińsku pragniemy
przekazać do gminnego muzeum. Marzeniem naszym jest,
aby w naszej gminie i powiecie
w sposób dynamiczny rozwijała
się wszelka działalność gospodarcza. Aby nie zabrakło nam
wszystkim pracowitości, kompetencji, uczciwości, odpowiedzialności i wielkoduszności.
Do zobaczenia, jak Bóg pozwoli, na następnym jubileuszu.
Bożena
i Marek Malinowscy

KONKURS NA FILMY PROMUJĄCE OBSZAR LGD
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie polegającym na przygotowaniu
ﬁlmów związanych z obszarem gmin tworzących LGD - w tym Jedlińsk. Film może być nakręcony kamerą cyfrową, aparatem
fotograﬁcznym, telefonem komórkowym. Mile widziane będą ﬁlmy animowane bądź z elementami animacji.
Nadesłane prace konkursowe oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych: do 13 roku życia, do 25 i powyżej 25 lat.
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe (3 laptopy oraz 50 nagród specjalnych -- odtwarzaczy
MP4). Na prace konkursowe czekamy do dnia 21 września 2011 roku (decyduje data dostarczenia pracy), rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 września 2011 r.
Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie pracy konkursowej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Prace możne nadsyłać na nośnikach CD lub pocztą, lub dostarczyć osobiście na adres biura:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom, tel. 48 38 58 996
Więcej informacji na stronie „Razem dla Radomki”: www.razemdlaradomki.pl
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Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w kadencji 2006-2011

godnie ze Statutem
ZOSP RP w miesiącu styczniu i lutym 2011r.
odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborczew 7
jednostkach OSP na terenie
naszej gminy – Jedlińsk,
Wsola, Wielogóra, Bierwce, Nowe Zawady, Jankowice i Ludwików. Zebrania
oceniły pięcioletnią pracę
druhów. Wybrano nowe
Zarządy i Komisje Rewizyjne. Ustalono plany działań
na następne 5 lat. Zebrania
te były świętem w każdej
jednostce. We wszystkich
zebraniach wzięli udział
przedstawiciele
Zarządu
Gminnego ZOSP RP, przedstawiciele Zarządu Powiatowego ZOSP RP, przedstawiciele Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Radomiu, przedstawiciele samorządu gminnego.

K

W dniu 4 czerwca 2011r.
odbył się Zjazd Gminny ZOSP RP. W Zjeździe
udział wzięli delegaci ze
wszystkich jednostek OSP,
ustępujący Zarząd Gminny
ZOSP RP, zaproszeni goście: Dh Zbigniew Gołąbek
– Z-ca Prezesa Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP
w Warszawie, i Radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego, Dh Andrzej Szczych
Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, Dh Paweł Frysztak
Komendant
Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.
Obrady Zjazdu otworzył
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Dh Wojciech Walczak – Wójt
Gminy, przewodniczenie
Zjazdowi powierzono Dh
Genoweﬁe
Szpotowicz.

Mijająca 5-cio letnia kadencja była pracowita i cechowała ją dobra współpraca strażaków – ochotników
z samorządem gminnym,
sołtysami i paraﬁami. Zjazd
dokonał gruntownej analizy
działalności Związku, posumował efekty podejmowanych działań władz związku,
sukcesy i porażki inicjowanych działań władz Związku
i ich wpływ na obecny stan
ochrony przeciwpożarowej,
przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa
powszechnego w gminie.
W minionej kadencji OSP
zostały postawione nowe
zadania z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa, zaostrzono wymagania co do
wielu ratowników, stopnia
ich wyszkolenia, umundurowania i wyposażenia.

Nałożone obowiązki wymagały przeznaczenia z budżetu gminy coraz większych
środków. /w roku 2006
wydatkowano 391.043,55
zł a w 2010 - 623.101,57/.
Łącznie w okresie 5 lat strażacy wyjeżdżali do 1546
zdarzeń i tak Jedlińsk: 602,
Wielogóra: 418, Wsola: 401,
Bierwce: 61, Nowe Zawady:
28, Ludwików: 18, Jankowice: 18. Zakupiono 3 samochody średnie, w tym 1
nowy dla OSP Wielogóra.
Zjazd dokonał wyboru
władz gminnych na nową 5-cio letnią kadencję,
uchwalono ramowy program działania Związku
i najpilniejsze potrzeby
Genowefa Szpotowicz

„Strażacy Błogosławionemu Ojcu Św. JP II w hołdzie” - Wadowice 15 maja 2011r.

ilka tysięcy wiernych
uczestniczyło we Mszy
dziękczynnej za beatyﬁkację
Jana Pawła II odprawionej
przez Metropolitę Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza, przy ołtarzu polowym
wzniesionym obok bazyliki na
wadowickim rynku.
Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał relikwie: krew Jana Pawła
II w specjalnym relikwiarzu,
które odtąd znajdować się będą
w papieskiej kaplicy w wadowickiej Bazylice NMP.
Po Mszy odbył się wielki
koncert strażackich orkiestr
dętych
„Błogosławionemu

Ojcu Św. w hołdzie”, na wadowickim rynku zebrało się ich
aż 96, ponad 3,5 tys. muzyków
z całej Polski.
Wśród tej licznej grupy,
udział w koncercie wzięła również Orkiestra Dęta OSP z Jedlińska.
Podczas koncertu wystąpili
soliści operowi: tenor Ryszard
Wróblewski i sopranistka Natalia Zabrzeska – Nieć. Orkiestry
poprowadził dyrygent płk dr
Stanisław Strączek. Muzycy zagrali m.in. ulubioną pieśń Ojca
Św. – „Barkę” i oﬁcjalny hymn
Wadowic „Moje miasto Wadowice”.
A.Rajkowski

Orkiestra Dęta OSP w Jedlińsku zaprasza wszystkich miłośników
muzyki na godzinny koncert, który odbędzie się 26.06.2011r. (niedziela)
o godz. 18:00 na jedlińskim rynku.
5
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czerwca 2011 roku
w Wielogórze odbył
się Gminny Dzień Dziecka.
Impreza skierowana była do
wszystkich najmłodszych
mieszkańców naszej gminy.
Organizatorami spotkania
był Wójt Gminy Jedlińsk,
Starostwo Powiatowe w Radomiu, Gminne Centrum
Kultury i Kultury Fizycznej
w Jedlińsku, Klub Sportowy
„Strażak”, OSP w Wielogórze. Dzień Dziecka rozpoczął się od rozgrywek w piłkę nożną, w których wzięli
udział entuzjaści tej dyscy-

Dzień dziecka

dniach 01.04 05.05.2011 w Nowych Zawadach odbył sie kurs
pt. Organizator Agroturystyki,
zrealizowany przez MODR
w ramach projektu Agencji
Rozwoju Mazowsza SA „Turystyka-Szansa dla Rolnika”
współﬁnansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do kursuzostało zachęconych
15 pań z terenu gminy Jedlińsk.

był występ grupy teatralnej
POMPON działającej przy
Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Dzieci zaprezentowały program artystyczny
skierowany do swoich rówieśników, a przygotowane
zostały przez panią Elwirę Dzikowską. Następnie
można było obejrzeć spektakl pod tytułem „Opowieści Polnej Myszki”, którego
wykonawcami była grupa
„Artystyczna
Karuzela”.
Koszt występu artystów
został pokryty w całości

konkurencji dzieci i dorośli
mogli obejrzeć pokaz w wykonaniu Straży Pożarnej.
Zdjęcia z tej imprezy
można oglądać na stronie
www.jedlinsk.pl
AM

ze środków GCKIKF w Jedlińsku. Kolejnym punktem
programu były konkurencje
sprawnościowe, w których
wzięła udział duża liczba
dzieci. Wszyscy młodzi
ludzie, którzy chętnie skakali na skakankach, kręcili

odobnie jak kształcenie
ustawiczne, które pozwala na samorealizację w poszczególnych płaszczyznach życia
tak uczestnictwo w życiu społecznym (rozpatrywane nawet
w szerokim ujęciu) przysparza
wiele korzyści dla samych aktywistów i otoczenia.
W celu zdeﬁniowania wyrażenia „społeczeństwo obywatelskie” należy poddać analizie
terminy: „demokracja” oraz
„społeczeństwo”. Sam termin
„demokracja” wywodzi się od
greckiego słowa demokratia co
oznacza wprost „rządy ludu”.
Termin „społeczeństwo” rozumiane jest jako organizacja
zbiorowości ludzkiej oraz ogół
jej działań. Nierozerwalnie zaś z
ideą państwa demokratycznego
związane jest funkcjonowanie
społeczeństwa obywatelskiego.
Określenie to pojawia się już w

nego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.5 ,,Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich”. Uczestnicy projektu do
tej pory skorzystali z takich

ono bowiem wzmocnienie
samego państwa konstytucyjnego i praworządnego. Sektor
organizacji pozarządowych, jako dość młoda kształtująca się
sfera życia społecznego w Polsce został objęty z ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie. Należy do niego
zaliczyć między innymi fundacje, stowarzyszenia, związki
zawodowe oraz organizacje
samorządu gospodarczego i
zawodowego. Działanie zbiorowości obywateli przejawia się
także pod postacią innych organizacji i ruchów. Wymienić
tutaj można jednostki kościołów i związków wyznaniowych,
związki pracodawców, partie
polityczne,
sformalizowane
organizacje społeczne (ochotnicze straże pożarne, komitety
rodzicielskie i społeczne, koła

łowieckie) oraz nieformalne
grupy społeczne (paraﬁalne
grupy charytatywne, ruchy katolickie, kółka zainteresowań,
a nawet kluby sportowe). Wymieniane formy aktywności
obywatelskiej nie stanowią jednak katalogu zamkniętego.
Pragnąłbym namówić każdego obywatela, mieszkańca naszej gminy do ciągłego uczestnictwa w życiu społecznym.
Przejawiać się to może nie tylko
poprzez czynne i bierne prawo
wyborcze, ale przede wszystkim działanie w jakiejkolwiek
grupie społecznej. Pożytku z tego jest mnóstwo: uzgadniamy
wspólne stanowiska podczas
rozlicznych dyskusji, pomagamy innym, wzmacniamy więzi
społeczne i nade wszystko stajemy się świadomymi uczestnikami życia obywatelskiego.
Krzysztof Woźniak

Program Rozwoju Bibliotek to:
- rozwój umiejętności potrzebnych do prowadzenia biblioteki w XXI wieku,
- doposażenie placówek bibliotecznych w nowoczesny sprzęt informatyczny,
- promocja biblioteki,
- wsparcie dla całego systemu bibliotecznego.

W

form wsparcia jak: warsztaty
teatralne, zajęcia historyczne,
które prowadzone są przez
specjalistów w swoich dziedzinach. Ponadto uczestnicy
projektu wzięli udział w trzech
wyjazdach do teatru. Dwukrotnie odwiedzili Powszechny Teatr w Radomiu oraz Teatr
Lalek w Kielcach. W najbliższym czasie wyjadą do: Gniezna, Krakowa i Warszawy.
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starożytności. Następnie jako
określenie aksjologicznie neutralne i często też wartościujące
– używane jest w następnych
stuleciach po dzień dzisiejszy.
Warto zaznaczyć, że po 1989
roku w państwach postkomunistycznych mają miejsce przemiany społeczno-gospodarcze
i im także społeczeństwo obywatelskie zawdzięcza swoje odrodzenie.
Społeczeństwo obywatelskie
na terenie Polski obejmuje
dwa obszary: obywatelską aktywność grupową (działalność
nieformalnych grup i ruchów
społecznych, wspólnot lokalnych i samorządowych, organizacji pozarządowych) oraz
świadomość obywatelską samych Polaków. Współczesna
demokracja nie może rozwijać
się bez organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Stanowi

Gminna Biblioteka Publiczna bierze udział w II Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.

Projekt TEATR-HISTORIA. WIEM- TWORZĘ
Gminne Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku realizuje obecnie projekt
skierowany do mieszkańców
gminy Jedlińsk. Jest on współﬁnansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-

Koordynarkami kursu były
pracownice MODR o. Radom
Urszula Rupniewska oraz Teresa Mularczyk.Celem kursu było nabycie kwaliﬁkacji i umiejetności w zakresie organizacji
oraz obsługi ruchu agroturystycznego. Na konferencji
kończącej projekt, wszystkim
paniom dyplomy wręczał
oraz składał gratulacje Wójt
Gminy Wojciech Walczak.
Bożena Okrój

Społeczeństwo obywatelskie

P

kołem hula-hop, rzucali
do celu i pokonali slalom
zostali nagrodzeni. Organizatorzy mając na uwadze
fakt, że jest to Dzień Dziecka obdarzyli wszystkie dzieci drobnymi upominkami.
Po zakończeniu wszystkich

pliny. Pozostałe dzieci, które
pojawiły się na terenie OSP
w Wielogórze w godzinach
przedpołudniowych mogły
wziąć udział w zabawach
integracyjnych przygotowanych przez GCKIKF. Kolejnym punktem programu

W

Kurs „Turystyka - Szansa dla Rolnika” w Nowych Zawadach

W miesiącu sierpniu odbędzie
się podsumowanie projektu, na
którym uczestnicy zaprezentują nabyte przez siebie umiejętności. Zostanie również rozstrzygnięty konkurs na drzewo
genealogiczne.
Zapraszamy
Państwa już dziś na podsumowanie tego projektu. Więcej
informacji na stronie internetowej www.ck.jedlinsk.pl
AG

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku

dniach 9-15 maja
2011 trwał Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod
hasłem „Biblioteka zawsze po
drodze, nie mijam – wchodzę”. Podczas całego tygodnia
w GBP odbywały się spotkania skierowane do wszystkich
grup wiekowych.
Dzieci zwiedzały bibliotekę,
uczestniczyły w głośnym czytaniu literatury oraz rozwiązywały zagadki literackie.
Młodzież chętnie i licznie

uczestniczyła w lekcjach bibliotecznych przygotowanych
przez bibliotekarzy GBP.
Z usług biblioteki korzystamy przez całe życie. Wszyscy
mogą znaleźć w niej coś dla
siebie. Dlatego zapraszamy nie
tylko w czasie majowego „Tygodnia Biblioteki”, ale przez
cały rok, bo… jesteśmy zawsze
po drodze.
Więcej zdjęć i informacji na
stronie internetowej biblioteki
– www.biblioteka.jedlinsk.pl.

Warto przeczytać
„Błogosławiony Jan Paweł II” – Franco Bucarelli. Publikacje zawiera historie opowiadające
o cudach i łaskach polskiego papieża.
„Czy wiesz…”. Popularnonaukowa seria książek z różnych dziedzin wiedzy przeznaczona dla najmłodszych
dzieci. Rozbudza ciekawości, daje odpowiedź na wiele podchwytliwych pytań.
„Nagrody Nobla”. Leksykon zawiera sylwetki laureatów Nagrody Nobla z różnych dziedzin nauki. Czytelnik
znajduje tu informacje biograﬁczne, ciekawostki i okoliczności przyznania im Nagrody.

7

S

esje Rady Gminy odbyły się w dniu: 25 marca,
20 kwietnia i 12 maja br.
Rada podjęła uchwały
w sprawie:
25 marca
Nr IV/15/2011 wprowadzenia
zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2011 r.
Nr IV/16/2011 wyznaczenia
terminu płatności dla inkasentów podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego,
Nr IV/17/2011 wprowadzenia
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2011-2014,
Nr IV/18/2011 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
Nr IV/19/2011 zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla sołectwa
Klwatka Szlachecka,
Nr IV/20/2011 ustalenia
stawki procentowej opłat
adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
położonych na terenie gminy
Jedlińsk w związku z ich podziałem oraz spowodowanego
budową urządzeń infrastruktury technicznej,
Nr IV/21/2011 kontynuacji
przez Gminę Jedlińsk w 2011r.
realizacji projektu systemowego” Bądź aktywny, bądź najlepszy” w ramach Działania
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej,
Priorytetu VII-Promocja integracji społecznej, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Nr IV/22/2011 powołania Komisji Statutowej Rady Gminy
Jedlińsk,
20 kwietnia
Nr V/23/2011 wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na
2011 r.

Z prac Rady Gminy

Nr V/24/2011 wprowadzenia
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2011-2014,
Nr V/25/2011 zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
ustanowienie zabezpieczenia
tej pożyczki,
12 maja
Nr VI/26/2011 rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania
wójta z wykonania budżetu za
2010 r. i sprawozdania ﬁnansowego,
Nr VI/27/2011 udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu
za 2010 r.
Nr VI/28/2011 przyjęcia
i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarny Ług
na lata 2011-2019.
Wójt wydał zarządzenia
w sprawie:
-ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury ﬁzycznej i sportu w 2011 r.
-powołania Komisji Przetargowej:
* na przebudowę drogi gminnej Wielogóra ul. Długa,
* na przebudowę drogi gminnej Wsola ul. Miła,
* na przebudowę i modernizację drogi w miejscowości
Bierwce,
* na budowę wodociągu
w Klwatce Szlacheckiej,
* na przebudowę drogi gminnej Wierzchowiny Huta-Zielonka,
* na przebudowę drogi gminnej Ludwików-Gryzów,
* na adaptację pomieszczeń
w budynku ZSP we Wsoli na
potrzeby Przedszkola,
* na przebudowę drogi gminnej Wielogóra ul. Spacerowa,

* na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w Woli Gutowskiej
i Piasecznie,
-rocznych
sprawozdań
z wykonania budżetu gminy
za 2010r. i sprawozdań ﬁnansowych za 2010 r.
-rocznego sprawozdania ﬁnansowego za 2010 r. instytucji kultury,
-wyboru systemu czynności
kancelaryjnych w Urzędzie
Gminy w Jedlińsku,
-wyznaczenia
koordynatora czynności kancelaryjnych
w Urzędzie Gminy w Jedlińsku,
-ustalenia wykazu przesyłek
nie otwieranych przez punkt
kancelaryjny w Urzędzie
Gminy w Jedlińsku,
-powołania Zespołu d.s zniszczenia dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada
2011 r.
-realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedlińsk na lata 2009-2032”
oraz 4 zarządzenia dotyczące
zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2011 r.
W terminie określonym
w art. 267 ust. 3 ustawy
o ﬁnansach publicznych wójt
przedłożył Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu oraz
Radzie Gminy sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy
za 2010 r.
Dochody
zrealizowano
w wysokości 39.050.140,87
zł co stanowi 102,2 % planu
i oznacza wzrost w stosunku
do 2009r. o 10,9%. Dochody
bieżące stanowiły 91,33%, natomiast dochody majątkowe
8,67% zrealizowanych dochodów ogółem. Dominujące po-

zycje dochodów to subwencja
ogólna oraz dochody własne
stanowiące
odpowiednio
44,31% oraz 37% całkowitej
kwoty dochodów budżetowych. Wydatki wykonano
w kwocie 44.643.856,48 zł tj.
w 96,79% planu. Powyższa
kwota jest o 30,6% wyższa od
wydatków poniesionych w roku ubiegłym. Nie stwierdzono
nieprawidłowości w zakresie
wykazanych w sprawozdaniu
źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków na zadania
własne w tym na realizacje
zadań obligatoryjnych, na
zadania zlecone i na zadania
realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Stałe Komisje Rady pracowały zgodnie z planem
tematycznym ustalonym na
bieżący rok. Omawiane było
sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2010 r. Komisja Rewizyjna przygotowała
wniosek do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie
udzielenia wójtowi absolutorium za 2010 r.
Przewodniczący
Komisji
Infrastruktury,
Rolnictwa
i Spraw Socjalno-Bytowych
Marek Janiec zaprosił na posiedzenie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Pana
Bogdana Szostaka. W obecności Wójta i pozostałych
radnych omawiano tematy
dotyczące remontów, modernizacji, odwodnienia i nowej
infrastruktury dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy.
Ewa Koper
Aneta Żurowska

INFORMACJA O NABORZE NA ŁAWNIKÓW
Do końca października br. Rada Gminy wybierze ławników na kadencję 2012-2015. Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu
określił liczbę ławników, jaka będzie wybierana:
-do Sądu Okręgowego-1 osoba,
-do Sądu Rejonowego -2 osoby,
-do Sądu Rejonowego w sprawach z zakresu prawa pracy-1 osoba.
Szczegóły dotyczące naboru kandydatów na tablicy ogłoszeń i w aktualnościachstrona internetowa gminy Jedlińsk www.jedlinsk.pl
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 30 czerwca br. o godz. 15.30.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2010/2011 Rada Gminy Jedlińsk
życzy wszystkim Nauczycielom, Uczniom i Przedszkolakom miłych wakacji,
dobrego wypoczynku oraz radosnego powrotu do zajęć
i obowiązków w kolejnym roku edukacyjnym.
Kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się pod koniec czerwca br.
8
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Podsumowanie projektu „TANIEC ZBLIŻA LUDZI”

czerwca br. o godz.17.30
w Sali Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jedlińsku odbyła
się impreza podsumowująca projekt „TANIEC ZBLIŻA
LUDZI” W imprezie tej wzięli
udział: Przewodniczący Rady
Gminy w Jedlińsku – Waldemar
Sulisz, Wójt Gminy Jedlińsk Wojciech Walczak, radni z terenu gminy oraz licznie przy-

byli mieszkańcy , którzy mogli
podziwiać uczestników projektu w tańcach pokazowych.

Oprócz tego na pokazie wystąpiła formacja taneczna IDOL
Projekt „TANIEC ZBLIŻA
LUDZI” realizowany jest przez
Gminne Centrum Kultury i
Kultury Fizycznej w Jedlińsku
na terenie gminy przez 5 miesięcy. Jest on projektem konkursowym współﬁnansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII „Promo-

cja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne
na rzecz aktywnej integracji”
Przedsięwzięcie to skierowane
było do mieszkańców gminy
Jedlińsk. Wsparcie w ramach
projektu otrzymało 30 mieszkańców naszej gminy. Uczestnicy wzięli udział w 49 godzinach warsztatów tanecznych
w ramach, których nauczyli
się następujących rodzajów
tańca: walc angielski, cha-cha,
tango, oberek. Ponadto uczest-

nicy wzięli udział w warsztatach wyjazdowych z zakresu
tańca góralskiego. W najbliższym czasie wyjadą oni także
do siedziby Zespołu Pieśni i
Tańca ,,Mazowsze”. Udział w
projekcie pozwolił beneﬁcjentom zakorzenić w sobie pasję
do tańca, a także zintegrować
się i zaktywizować do podejmowania wspólnych działań.
Zdjęcia
www.ck.jedlinsk.pl
AG

Kalendarium imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez GCKiKF
Lp.

Nazwa imprezy

Termin

Miejsce

Informacja ogólna

1.

Sobótka

24 czerwca

Jedlińsk / Lisów

Impreza kulturalna nawiązująca
do dawnych tradycji

2.

Akcja Lato

1 lipca –27 sierpnia

Świetlice: Lisów, Ludwików,
Jedlanka, Jedlińsk , Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Zajęcia dla dzieci i młodzieży wg
planów tygodniowych
kategorie wiekowe rocznik 1994
- 1995 /szkoła średnia/
rocznik 1996 - 1998 /gimnazjum/
rocznik 1999 - 2001 /szkoła
podstawowa

3.

Wakacyjny Turniej
Piłkarski Dzikich Drużyn

Termin rozegrania
6 - 8 lipca 2011

Zgłoszenia do dnia 2 lipca
miejsce rozgrywek OSiR
w Jedlińsku

4.

Turniej Siatkówki
Plażowej 2011

Termin rozegrania
turnieju
16 - 17 lipca 2011

Zgłoszenia do dnia 8 lipca
miejsce rozgrywek OSiR
w Jedlińsku

Szczegóły w regulaminie

5.

Turniej Koszykówki „Trio
Basket” 2011

Termin turnieju
20 - 21 sierpień 2011

Zgłoszenia do dnia 12 sierpnia
2011
miejsce rozgrywek OSiR
w Jedlińsku

Szczegóły w regulaminie

6.

Podsumowanie projektu
TEATR-HISTORIA.
WIEM- TWORZĘ

Sierpień

GCKIKF

Spotkanie podsumowujące

7.

,,Święto plonów” –
VI Turniej Sołectw

4 września

Jedlińsk

Impreza integracyjna

8.

XX IV Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej

18 września

Kościół pw. św. Piotra i Andrzeja
w Jedlińsku

koncert

9.

Święto Pieczonego
Ziemniaka

25 września

GCKiKF – świetlica
w Ludwikowie

Impreza integracyjna nawiązująca do dawnych tradycji

Turniej Piłkarski w ramach UEFA Grassroots Day
25 maja 2011 na kompleksie boisk „ORLIK 2012” w Jedlińsku przy ul. Warszawskiej 1 odbył się Turniej Piłkarski w ramach UEFA
Grassroots Day oraz z okazji Dnia Dziecka o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk. Turniej został rozegrany w kategorii wiekowej chłopców
urodzonych w roczniku 1998 i młodsi. W turnieju wystartowało 7 drużyn szkolnych reprezentujących Szkoły Podstawowe z terenu
gminy Jedlińsk. Turniej rozegrano w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”, następnie dwie najlepsze drużyny awansowały do
półﬁnału. Wyłoniły one zwycięzców, którzy zagrali w ﬁnale. Najlepsza okazała się drużyna ZSP ze Wsoli, na drugim miejscu drużyna z
Jedlińska, na trzecim ZSP Wierzchowiny, czwarte miejsce zajęli chłopcy z PSP w Jedlance, piąte miejsce PSP Stare Zawady, szóste miejsce PSP Bierwce i siódmą lokatę zajęli chłopcy z PSP w Ludwikowie. Wyłoniono także najlepszego zawodnika, którym został Chojnacki
Ireneusz z ZSP Wierzchowiny, najlepszym bramkarzem został Jakub Król z drużyny z Jedlińska, a najlepszym strzelcem Wójcik Albert
z ZSP Wsola. Na zakończenie Wójt Gminy Jedlińsk, wręczył nagrody dla drużyn, dla zwycięskiej drużyny puchar, oraz nagrody indywidualne dla zawodników, a także złożył wszystkim gratulacje. Łukasz Kurek
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::

Małżeńskie Jubileusze

::

::

Małżeńskie Jubileusze

2

kwietnia 2011 roku
odbyła się uroczystość wręczenia medali
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej parom Jubilatów.
Medale wręczali Wójt
Gminy Wojciech Walczak i Przewodniczący
Rady Gminy Waldemar
Sulisz
Następne jubileusze
za rok. Prosimy pary
małżeńskie, które przeżyły ze sobą 50 lat i więcej oraz zamieszkują na
terenie gminy o zgłaszanie się osobiście do
Urzędu Stanu Cywilnego lub telefonicznie:
48 321 31 26.
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::

Nazwisko i Imię

Miejscowość

lat

Błędowski Tadeusz Jan, Błędowska Daniela

Bierwiecka Wola

52

Czapla Zygmunt, Czapla Marianna

Romanów

53

Kapusta Kazimierz, Kapusta Kazimiera

Janki

54

Karaś Jan, Karaś Elżbieta

Wsola

52

Maj Henryk, Maj Marianna Teresa

Jankowice

52

Majchrzak Tadeusz, Majchrzak Krystyna Stanisława

Bierwce

58

Marszałkiewicz Marian, Marszałkiewicz Amelia

Bierwiecka Wola

53

Niedziałek Stanisław Antoni, Niedziałek Marianna

Piaseczno

51

Prus Stanisław Jan, Prus Jadwiga Krystyna

Jankowice

53

Romanowski Stanisław, Romanowska Władysława

Nowa Wola

53

Sałaciński Kazimierz, Sałacińska Janina

Wielogóra

57

Skrzypiec Franciszek Jan, Skrzypiec Genowefa

Wsola

52

Słomka Zenon Stanisław, Słomka Aleksandra Anna

Obózek

53

Surus Jan, Surus Halina

Kamińsk

54

Wojciechowski Marian Feliks, Wojciechowska Anna

Wola Gutowska

52

Żarłok Aleksander Franciszek, Żarłok Gabriela Anna

Janki

53

Żarłok Władysław, Żarłok Wanda Marianna

Lisów

51
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Z życia szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku

6

maja po raz drugi odbył
się Gminny Konkurs Języka Angielskiego pod hasłem
„Zabytki i atrakcje turystyczne
Londynu”. Nasza reprezentacja w składzie: Patrycja Salak
i Aleksandra Wziątek z klasy
VIa oraz Karolina Krawczyk
z VIb zajęły 3 miejsce. Serdecznie gratulujemy dziewczynkom
i nauczycielom: Anecie Krawczyk i Arturowi Borowieckiemu.
13 maja odbył się kolejny
Rajd Śladami Witolda Gombrowicza. Wzięło w nim udział
blisko 300 uczniów. Wędrowaliśmy wraz z uczniami ze
Szkoły Podstawowej nr 31, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół
Przemysłu Skórzanego oraz
z uczniami ze szkół z terenu
powiatu radomskiego. Jednak
muszą oni spełnić jeden warunek, który jest bezwzględnie przestrzegany. Uczestnicy
koniecznie muszą być ubrani
w spódnice i dopiero wówczas
mogą przemierzać wyznaczony szlak Wsola – Jedlińsk.
Początek rajdu miał miejsce
we Wsoli w Muzeum Witolda
Gombrowicza. Po uroczystym
powitaniu, organizatorka rajdu
Anna Walczyk oraz dyrekcja
Zespołu Szkół Publicznych we
Wsoli, zaprosili uczniów do
zwiedzania pałacowych wnętrz
oraz wysłuchania, opowiadanej
przez kustosza, historii życia
i twórczości pisarza. Kolejnym
etapem wędrówki szlakiem
autora Ferdydurke była piesza
wędrówka ze Wsoli w kierunku Jedlińska, podczas której
uczniowie rozwiązywali test
dotyczący życia i twórczości
Witolda Gombrowicza. Finał
tegorocznego rajdu odbył się
w naszej szkole. Wszyscy mimo

zmęczenia byli niezwykle pogodni, z niecierpliwością wyczekiwali ogłoszenia wyników.
Nagrody – puchary ufundował Wójt Gminy Jedlińsk pan
Wojciech Walczak. Pierwsze
miejsce zajęli uczniowie z PSP
nr 31 w Radomiu, drugie miejsce uczniowie z naszej szkoły,
a trzecie ZSP we Wsoli. Nagrody zostały wręczone w obecności Sekretarza Gminy-Włodzimierza Dłużewskiego, prezesa
oddziału PTSM w Radomiu-Henryka Marciniaka, leśnika-Grzegorza Rokicińskiego,
opiekunów kół turystycznych
oraz dyrekcji PSP w Jedlińsku.
W okresie wakacji nie tylko niezbędna może się okazać
znajomość języka angielskiego czy wiedza z zakresu życia
i twórczości W.Gombrowicza
również matematyka – królowa
nauk będzie nieodzowna. Taki
też cel przyświecał kolejnemu
konkursowi organizowanemu
w naszej szkole -Z matematyką do Europy. Uczniowie w kolejnych szczeblach eliminacji
musieli wykazać się ogromną
wiedzą z zakresu matematyki, ale ich całoroczna solidna
i ciężka praca zaowocowała
– w Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym pierwsze miejsce zajęła uczennica
pani Bożeny Krupy, Karolina
Krawczyk z VIb, trzecie miejsce dwóch uczniów: Kamil
Płaskociński również z kl.VIb
oraz Karolina Partyga z kl. VIa,
którą przygotowywała Anna
Stanik. Ale to jeszcze nie koniec
matematycznych
sukcesów.
Otóż uczeń kl.IIIa Tomasz Fijałkowski otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny
2011. Składamy serdeczne

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie

M

iesiąc czerwiec to dla
uczniów i nauczycieli
PSP im. Jana Pawła II w Ludwikowie przede wszystkim
okres podsumowania pracy w
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kończącym się roku szkolnym
i analizy osiągniętych wyników
nauczania.
Uczniowie naszej szkoły w II
semestrze brali udział w licz-

podziękowania pani Ewie Zegarek, wychowawczyni Tomka
i mamy nadzieję, że to dopiero
początek wielkich sukcesów.
31 maja 2011 gościliśmy
u siebie przedstawicieli siedmiu
placówek z terenu gminy wraz
z opiekunami, którzy przybyli na ﬁnałowe rozstrzygnięcie
trzech konkursów: XI edycja
konkursu
matematycznego
o treściach ekologicznych, IX
edycja konkursu wiedzy o gminie, podsumowanie X edycji
konkursu plastycznego Przyrodnicze wędrówki po Gminie
Jedlińsk.
Warto nadmienić, że swoją
obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Włodzimierz
Dłużewski – sekretarz Urzędu Gminy, Waldemar Sulisz
– przewodniczący Rady Gminy, Zoﬁa Grzebisz – Nowicka
– przewodnicząca Krajowego
Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
Jadwiga Bachanek – dyrektor
MODN w Radomiu z siedzibą
w Iłży oraz Jolanta Nowak – nauczyciel matematyki, metodyk
MODN - u.
W ﬁnałowej rozgrywce XI
edycji konkursu matematycznego wzięli udział uczniowie
z sześciu szkół. Pierwsze miejsce ex aequo zajęli uczniowie
naszej szkoły oraz PSP w Starych Zawadach. Naszą szkołę
prezentowało czterech uczniów:
Karolina Partyga i Konrad Malinowski z klasy VI a Karolina
Krawczyk i Kamil Płaskociński
z klasy VIb.
Pierwsze miejsce w Konkursie wiedzy o gminie ponownie
zajęli uczniowie naszej szkoły.
Reprezentowały nas Aleksandra Wziątek, Marta Sułek z klasy VI oraz Katarzyna Szczęsna
i Karolina Krawczyk z klasy
nych konkursach przedmiotowych. Reprezentacja PSP w
Ludwikowie zajęła I miejsce w
Gminnym Konkursie „Zabytki
i Atrakcje Turystyczne Londynu”, IV miejsce w IX Edycji
Gminnego Konkursu „Czy

VIb.
Na zakończenie wiedzowych
potyczek zaproszeni goście,
dyrektorzy szkół, nauczyciele
i uczniowie mogli podziwiać
najpiękniejsze miejsca gminy
Jedlińsk, które uczniowie zaprezentowali w pracach plastycznych Przyrodnicze wędrówki
po gminie Jedlińsk, wykonanych różnorodną techniką.
Zostały nagrodzone 33 prace
naszych podopiecznych.
Nie można zapomnieć o fundatorach nagród poszczególnych konkursów. W konkursie
matematycznym i konkursie
wiedzy o gminie był nim Wójt
Gminy – Wojciech Walczak,
w konkursie plastycznym-Huta Szkła we Wsoli. Ponadto
wszyscy laureaci i ich nauczyciele – opiekunowie, otrzymali
upominki książkowe, których
fundatorem było Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
KSPSZ dla wszystkich nagrodzonych przygotowało programy komputerowe. Wszystkim
sponsorom składamy serdeczne podziękowania.
Laureatka Konkursu Przyrodniczego organizowanego
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, o której pisaliśmy
w poprzednim numerze, 2
czerwca w Auli Szumana Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie,
wzięła udział w podsumowaniu tegoż konkursu. Wraz z nauczycielem - opiekunem Elżbietą Religą odebrały z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty
- Karola Semika – dyplom laureata i gratulacje.
Katarzyna Towarek
znasz swoją gminę?” oraz wyróżnienie w XI Edycji Gminnego konkursu Matematycznego
o Treściach Ekologicznych. 25
maja chłopcy z klas IV – VI
brali udział w Turnieju Orlika o
Puchar Wójta Gminy Jedlińsk. ▶

27 maja cała społeczność
uczniowska uczestniczyła w
uroczystości upamiętniającej
45 – lecie powstania szkoły
oraz Mszy Św. dziękczynnej za
beatyﬁkację jej patrona Jana
Pawła II. Mszę Św. celebrował
w tym wyjątkowym dniu J.E.
Biskup Diecezji Radomskiej
Henryk Tomasik. Te ważne
uroczystości obchodzili wraz z
nami: Wójt Gminy Jedlińsk p.
Wojciech Walczak, Sekretarz
Gminy Jedlińsk p. Włodzimierz
Dłużewski, Przewodniczący
Rady Gminy p. Waldemar Sulisz z delegacją Radnych, przedstawiciele Lasów Państwowych,
byli Dyrektorzy szkoły: Stanisław Czupryn, Krystyna Włodarczyk, Dyrektor GZEAS w
Jedlińsku Danuta Durak oraz
Dyrektorzy szkół i przedszkola z terenu gminy, ks. Prałat
Henryk Ćwiek, Ojciec Jan Poteralski z Błotnicy, Bogumił Ferensztajn i Henryk Krzak, sołtysi z obwodu szkoły, rodzice,
uczniowie, mieszkańcy.
Miłą uroczystość uświetniły
występy uczniów Szkolnego
Teatrzyku „Rekwizyt”, którzy zadebiutowali na scenie
przedstawieniem „Romeo i
Julia, czyli nieprofesjonalna

telenowela w jednym akcie”.
Humorystyczna jednoaktówka na motywach dramatu W.
Szekspira spotkała się z bardzo
ciepłym przyjęciem publiczności, a młodzi aktorzy nagrodzeni zostali gromkimi brawami.
Zasłużone owacje otrzymali
również uczniowie uczęszcza-

Redakcja Ludwików
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71 rocznicę Zbrodni
Katyńskiej, dyrektor
szkoły, Beata Jagielska, dokonała odsłonięcia memorialnej
tablicy poświęconej st. aspirantowi Policji Państwowej, Bronisławowi
Oleszkiewiczowi.
Społeczność szkolna i lokalna
w ciszy i skupieniu oddała hołd
tragicznie poległemu, poprzez
swoje uczestnictwo we mszy
celebrowanej przez ks. S. Osińskiego i marszu milczenia.
I znowu spróbowaliśmy czegoś nowego. 4 czerwca 2011 r.
odbył się u nas pierwszy festyn
pod hasłem - Rodzinna Integracja. Jak ważna jest rodzina
w życiu dziecka nie trzeba nikogo przekonywać. Chcieliśmy
pokazać, że można czerpać radość z przebywania razem w tej
małej, najbliższej rodzinie, jak
również w tej większej, jaką jest
społeczność Jedlanki. Patronat
nad imprezą objęli: Starostwo
Powiatowe w Radomiu i Wójt
Gminy Jedlińsk, a swoją obecnością zaszczycili nas między
innymi: Przewodniczący Rady Powiatu - Tadeusz Osiński, Rzecznik prasowy Starosty Radomskiego, Naczelnik
Wydziału Promocji - Marian
Oleszczuk,
Przewodniczący
Rady Gminy - Waldemar Sulisz z radnymi, Wójt Gminy
Jedlińsk - Wojciech Walczak,
były wójt - Bogumił Ferensztajn, Skarbnik Gminy - Ilona

jący na zajęcia koła tanecznego.
Zatańczyli oni dwa tańce. Zgromadzeni na uroczystości goście
byli pod wrażeniem pięknego
walca z „nieoczekiwanym ﬁnałem”w wykonaniu uczniów
z klas II, III i IV. Z programem
wystąpiły również dzieci z oddziału zerowego, które mówiły

wiersze związane z uroczystością oraz zaprezentowały układ
taneczny.
29 maja w Jankowicach odbył
się Sportowy Dzień Dziecka. Po
raz kolejny dzieci uczestniczyły
w Międzyszkolnym Turnieju
Piłki Nożnej oraz biegach. Odbyła się też loteria fantowa, w
której główną nagrodę stanowił
rower.
Dzień Dziecka w PSP w Ludwikowie tradycyjnie obchodzono 1 czerwca. W tym dniu
dzieci uczestniczyły w Szkolnym Turnieju Piłki Siatkowej,
który wygrali uczniowie klasy V. Dużo emocji wzbudził
Szkolny Konkurs Piosenki. Przy
ogromnym aplauzie publiczności uczestnicy prezentowali
wybraną przez siebie piosenkę z repertuaru krajowych lub
zagranicznych wykonawców.
Klasy młodsze uczestniczyły w
rajdzie pieszym zakończonym
ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się loteria fantowa z
nagrodami.
Bezpiecznych, radosnych i
słonecznych wakacji – życzy

Starzyńska, Radny Powiatowy
- Robert Dobosz. Słoneczne
popołudnie rozpoczęły dzieci z grupy teatralnej ,,Teatr to
My’’, po raz kolejny wystawiając
,,Bajeczne zamieszanie’’. Warto odnotować, że w Miejskim
Domu Kultury w Radomiu,
na Prezentacjach Teatralnych,
VIII Regionalnego Przeglądu
Dorobku Artystycznego Dzieci
i Młodzieży, zdobyliśmy Pierwsze Wyróżnienie Jury Młodzieżowego. Jest to tym bardziej
cenne, że talent aktorski ujawnił się całkiem niedawno, ale
bardzo skutecznie. Nad całością przedsięwzięcia czuwały
Barbara Michalska, matematyk
i gościnnie - przyjaciel szkoły,
Jolanta Oleszczuk.
Przed zgromadzoną publicznością zakończył się Szkolny
Konkurs Wiedzy o Powiecie Radomskim, w którym zwycięzcy
otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Radomskie.

Wiele emocji wzbudził Wielki
Konkurs Fantowy z nagrodami
i pokazy strażackie. Można było
honorowo oddać krew w mobilnym punkcie krwiodawstwa
ze Stacji Krwiodawstwa w Radomiu. Wolontariusze z Hospicjum Królowej Apostołów
z Radomia dokonywali pomiaru ciśnienia i poziomu cukru
we krwi.
Na scenie wystąpili młodsi
i starsi, choć trema była taka
sama. Tę drugą grupę reprezentował zaprzyjaźniony Klub
Seniora z Jedlanki, Kapela Wacława Imiołka z Jedlanki oraz
zaproszony zespół ”Czerwone
Korale” z Ludwikowa. Natomiast dzieci przedstawiły tańce
integracyjne, występy solowe
oraz pokaz mody. Na boisku
został rozegrany gościnny
mecz między Jedlanką, a Błotnicą. Młodsze dzieci mogły korzystać z wielu przygotowanych
urządzeń do zabawy: trampoliny, basenu z piłką do chodzenia
po wodzie, dmuchanych torów

przeszkód itp.. Można było
spróbować specjałów z kawiarenki oraz grilla. Nad naszym
bezpieczeństwem czuwali panowie z agencji ochrony „Bator” i miejscowa policja.
Świetna zabawa była rezultatem mozolnych i długotrwałych
przygotowań, we współpracy
z Klubem Seniora z Jedlanki,
Stowarzyszeniem Na Rzecz
Rozwoju Mieszkańców Wsi
Jedlanka ,,Perspektywy”, Radą
Rodziców, Rodzicami uczniów,
Ludowym Klubem Sportowym-Orzeł Jedlanka i licznym
Sponsorom.
Sponsorzy:
„ATP”- Hurtownia Opakowań, Avon, „A-Z” Impreza oprawa rozrywkowa
„BESTBUT”, Justyna i Dominik Dadaczowie, Piekarnia
„EXPUCH”, Huta Szkła „Berta”, Marzena Imiołek, Grzegorz
Imiołek, Adam Imiołek, Beata Jagielska –dyrektor szkoły,
„Klub Seniora” z Jedlanki, Błażej Makulski, Marek Makulski,
Bożena i Marek Malinowscy,
Salon fryzjerski–Sylwia Malinowska, Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Mieszkańców
Wsi Jedlanka „Perspektywy”,
Masarnia „Sadełko”, Krzysztof
Skowroński, sklep „Słoneczko”- Katarzyna Dziewiór, księgarnia „Ściśle tania książka”,
„WILLA PARK”, Marzena i Robert Zielińscy, „Zbyszko”, Aneta Żurowska – radna Gminy
Jedlińsk
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach

C

zerwiec to miesiąc na
podsumowanie całego
roku szkolnego. Uczniowie naszej szkoły brali udział w różnych konkursach przedmiotowych, plastycznych i sportowych. Uczestniczyli w różnych
akcjach charytatywnych oraz
na rzecz środowiska naturalnego, angażowali się w uatrakcyjnienie imprez środowiskowych
np.; Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Matki.
W konkursie „ Kangur matematyczny 2011” Natalia Gudyn
uczennica klasy V i Klaudia
Górka uczennica kl. VI osiągnęły wynik bardzo dobry,
natomiast Patrycja Śmiechowska – kl. V i Piotr Kowalczyk
– kl. VI zdobyli wyróżnienia.
Uczniowie klasy szóstej: Klaudia Górka, Patrycja Gryz, Piotr
Kowalczyk i Dominika Kapusta
zostali laureatami Powiatowego
Konkursu Matematycznego „
Z Matematyka do Europy” organizowanego przez MODN
w Radomiu. W konkursie tym
Piotr Kowalczyk zajął I miejsce.
Ci sami uczniowie reprezentowali naszą szkołę w Gminnym
Konkursie
Matematycznym
o Treściach Ekologicznych i zajęli I miejsce. Uczniów do konkursów przygotowywała pani
Joanna Łapczyńska.
Drużyna w składzie Klaudia
Górka, Patrycja Śmiechowska,
Marcin Gniadek reprezentowali naszą szkołę w XXXIV Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Po eliminacjach powiatowych
i rejonowych, w których zajęli
I miejsce, awansowali do zawodów wojewódzkich. Trzeba
było tu wykazać się niemałą
wiedzą o przepisach ruchu drogowego, o udzielaniu pierwszej
pomocy oraz umiejętną jazdą
po rowerowym torze przeszkód
i miasteczku ruchu drogowego.
Rywalizacja była zacięta. Ostatecznie zajęliśmy VI miejsce.
Nie do pokonania okazał się
uczeń naszej szkoły Marcin
Gniadek kl. VI, który indywidualnie uplasował się na I miejscu pokonując 36 uczestników.
Otrzymał nagrodę i wielki puchar. Oprócz tego uczniowie
uczestniczyli w różnych konkursach o ruchu drogowym
organizowanych przez MDK
w Radomiu. W jednym z konkursów pt: „ Bezpieczna Droga”
Patrycja Śmiechowska, Klaudia
Szatan i Patrycja Adamska uczennice kl. V zajęły I miejsce. Indywidualnie Patrycja
Śmiechowska zajęła również
I miejsce. W nagrodę otrzymała rower górski ufundowany
przez Okręgową Stację Kontroli
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Pojazdów Moto –Led w Radomiu. Do wyżej wymienionych
konkursów uczniów przygotowała pani Iwona Śmiechowska.
25 maja do naszej szkoły zawitał starszy sierżant pan Rafał
Świetlik, który przeprowadził
prezentację multimedialną na
temat „ Zasady zachowania
bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.
Dnia 20 kwietnia w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Radomiu odbył się Finał VII
Regionalnego konkursu z języka angielskiego dla uczniów
kształcenia zintegrowanego.
Naszą szkołę reprezentował
Patryk Rędzia wyłoniony spośród wielu uczestników międzyszkolnych eliminacji, które
odbyły się 5 kwietnia w PSP nr
3 w Radomiu. Uczeń został laureatem II stopnia.

W kwietniu chętni uczniowie kl. IV – VI wzięli udział
w Ogólnopolskim Konkursie
Przedmiotowym EDI z j. angielskiego, j. polskiego, matematyki, przyrody oraz w Ogólnopolskim Konkursie Zagadki
i Łamigłówki Ortograﬁczne.
Wszyscy zdobyli punkty powyżej średniej krajowej, natomiast uczeń kl. VI Mariusz
Kościelniak, który przystąpił
do konkursu z j. angielskiego
znalazł się w pierwszej dziesiątce i otrzymał dyplom z wyróżnieniem. Mariusza przygotowywała pani Karolina Bartos.
Również w kwietniu po eliminacjach szkolnych VI Festiwalu
Piosenki o Zdrowiu” uczennica
Klaudia Bzducha reprezentowała naszą szkołę w konkursie
powiatowym. Wykonała ona
piosenkę „ Kocham Cię Owocu
Mój”, a autorem słów są Patrycja
Śmiechowska i Natalia Gudyn.
Klaudia Bzducha otrzymała
wyróżnienie i cenną nagrodę.

Konkurs ten przygotowała i przeprowadziła pani Iwona
Śmiechowska. Uczniowie klas
I – III uczestniczą w programie
„ Ratujemy i Uczymy Ratować”.
Najmłodsi uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy wykorzystując pomoce przekazane
przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Są to kolorowe
książeczki, tekturowe telefony
komórkowe do wykonania
przez dzieci i fantomy. Jest to
program objęty honorowym
patronem MEN. W bieżącym
roku pojawił się nowy element
programu czyli „Konkurs RUR”,
w którym udział mogli wziąć
tylko uczniowie szkół uczestniczący w programie. I etap to
konkurs plastyczny, który zakończył się sukcesem dla naszej
szkoły, ponieważ zakwaliﬁkowaliśmy się do II etapu. Przed
uczniami klasy III i ich wychowawcy pani Barbary Deleska

pojawiło się wielkie wyzwanie
– nakręcenie ﬁlmu tematycznie
związanego z programem. Jedną z najważniejszych scen ﬁlmu było nagranie lekcji udzielania pierwszej pomocy, którą
dzieci zaprezentowały mamom
w Dniu Matki na akademii
szkolnej. Uczniowie kl. III
– młodzi aktorzy mają nadzieję, że ﬁlm się spodoba i czekają
na rozstrzygnięcie konkursu.
Dbając o wszechstronny rozwój naszych uczniów dzieci
klas młodszych uczestniczyli
w ogólnopolskim programie
edukacyjnym „5 porcji warzyw,
owoców lub soku” . Celem było
kształtowanie od najmłodszych
lat świadomości i właściwych
nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu warzyw, owoców i soków. Po skończonych zajęciach
uczniowie wykonywali plakaty
promujące akcję, które zostały
wysłane na konkurs plastyczny.
Szkoły, które spełnią wszystkie
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wymagania programu, otrzymają certyﬁkat. Program został
sﬁnansowany ze środków Funduszy Promocji Owoców i Warzyw a honorowy patronat objęło Ministerstwo Zdrowia oraz
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nauczycie M. Błach, A.
Strzelecka i B. Deleska mają
nadzieję, że wspólne działanie
edukacyjne dotyczące zdrowego odżywiania w oparciu
o 5 porcji już zaprocentowały
w życiu codziennym zarówno
wśród dzieci jak i dorosłych.
3 czerwca odbył się Szkolny
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów klas
IV – VI, który został przygotowany przez panią Karolinę
Bartos. Składał się on z dwóch
etapów: pisemnego, w którym
wzięło udział 18 uczniów, oraz
ustnego, do którego przeszło
7- miu najlepszych uczestników. Najlepszymi okazali się K.
Górka I miejsce, P. Kowalczyk
– II, oraz K. Piwowarczyk – III.
Podczas konkursu odbyło się
przedstawienie przygotowane
przez uczniów kl. VI i II, którzy zaprezentowali dwa państwa: Grecję i Wielką Brytanię.
Ogromne wrażenie na widzach
zrobił „ Walc angielski”.
Uczniowie naszej szkoły brali udział w różnych zawodach
sportowych. W czwórboju
dziewczęta zajęły II miejsce,
chłopcy IV miejsce. W powiatowym Turnieju Unihokeja
Dziewcząt o Puchar Dyrektora
Szkoły nr 34 dziewczęta w składzie; K. Szatan, P. Adamska, P.
Kowali, A. Hernik, P. Oﬁara, M.
Szymańska, D. Plewińska, zajęły II miejsce. Chłopcy w składzie: M. Słomka, A. Kowalczyk,
A. Figura, P. Kołodziejczyk,
P. Trzaskowski, P. Świąder,
N. Jończyk, S. Walczak zajęli
III miejsce. W Mazowieckich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach
przełajowych uczennica Paulina Walczak zajęła 30 miejsce,
Mateusz Słomka 54. Dwie drużyny z naszej szkoły spośród
uczniów klas I- III uczestniczyły w XI Turnieju – Piłki Nożnej „Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku”. W tych
Mistrzostwach dla chłopców
i dziewcząt drużyna z kl. III
„Czarne Diabły” w składzie P.
Rędzia, K. Kociński, K. Śmiechowski, P.Świąder, P. Kaczor,
A. Kowalczyk, D. Kowalczyk,
K. Romanowski, K. Słomka zajęła II miejsce. W tej sportowej
imprezie patronowało Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Minister Sportu i Turystyki.

8 kwietnia odbyła się akademia z okazji 71 rocznicy
Zbrodni Katyńskiej i I rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.
Uczniowie ZSP recytowali
wiersze, śpiewali pieśni okolicznościowe i słuchali nagrań
z płyty. Uczniowie wykonali
ciekawe prace plastyczne, które były dekoracją na w/w akademię.
W kwietniu uczniowie III
klasy gimnazjum uczestniczyli
w kilku spotkaniach z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. Przedstawili oni
prezentacje
multimedialne,
które - podobnie jak udział w
giełdzie szkół - na pewno pomogą uczniom w wyborze dalszej drogi kształcenia.
29 kwietnia odbyło się spotkanie uczniów gimnazjum z
radnym Waldemarem Cichowlas. Radny zapoznał uczniów z
następującą tematyką: zadania
i obowiązki radnego, praca
radnego, budżet gminy i zadania przewodniczącego Rady
Gminy. Uczniowie byli zainteresowani w/w tematyką i zadawali bardzo dużo ciekawych
pytań.
Z okazji Roku Kardynała
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Od 15.03.2011r. zaczęła
funkcjonować strona internetowa naszej szkoły: www.zsp.pl.
Uczniowie, rodzice, nauczyciele
oraz wszystkie zainteresowane
osoby mogą ją odwiedzać i na
bieżąco uczestniczyć w życiu
placówki.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
8 października 2010 r. podjął
uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2011 – Rokiem Czesława Miłosza. Zaproponowany
przez polonistkę mgr M. Bernat
konkurs recytatorski „Strofy
Miłosza” to jedna z form oddania hołdu Nobliście. Współorganizatorką przedsięwzięcia
była pani bibliotekarka W. Nastula, która przygotowała oprawę plastyczną. Konkurs odbył
się 27 kwietnia br. Uczestniczyli
w nim gimnazjaliści klas I b, II
a, IIIa. Uczniowie wybrali ambitnie trudniejsze utwory poety, znane głównie młodzieży
szkół średnich: Oeconomia
divina, Moja wierna mowo,
Ogrodnik, W Warszawie, Piosenka o porcelanie, Campo di
Fiori. Uczniowie zaproponowali ciekawe interpretacje wybranych utworów, stąd też trudny
wybór jury. Laureaci zajmowali
miejsca ex equo ze względu na
wyrównany poziom: I- Małgorzata Kowalczyk (II a), Aleksandra Wziątek (IIa), II- Kata-

Stefana Wyszyńskiego, jak
również trzeciej rocznicy
nadania szkole imienia, 16
maja odbył się Konkurs Wiedzy o Patronie dla uczniów
gimnazjum. Zwyciężyła drużyna klasy II w składzie: Patrycja Oﬁara, Kasia Gizicka i
Andżelika Sowińska. W dniu
tym zorganizowano również
uroczystą akademię z udziałem uczniów starszych klas
podstawówki i gimnazjum.
26 maja uczniowie klas 0 –
III gościli w szkole swoich rodziców. Przygotowali dla nich
program artystyczny z okazji
Dnia Mamy i Taty. Rodzice byli zachwyceni występami swoich dzieci. Otrzymali również
od nich przygotowane własnoręcznie prezenty. Na koniec
zaprosili rodziców na słodki
poczęstunek.
Jak co roku w maju gimnazjaliści przystąpili do konkursu „Dyktando gimnazjalne”. W
tym roku dominowała zasada
pisowni zakończeń „-i,-ii,-ji”.
Mistrzynią ortograﬁi została
uczennica klasy II - Wiktoria
Brudnicka, która bezbłędnie
napisała dość długi tekst. Nagrody dla zwycięzców ufundowała Rada Rodziców.
W XI Edycji Konkursu Wie-

dzy Prewencyjnej” Czuję się
bezpiecznie” uczniowie naszej
szkoły- Paulina Bednarczyk,
Dawid Wojciechowski, Norbert Adamus zajęli IV miejsce.
Szkoła i jej reprezentanci zostali nagrodzeni.
W Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny brało udział 11 uczniów.
Bardzo dobry wynik uzyskał
Tymon Cichowlas z kl. V. Tymon reprezentował również
szkołę w etapie diecezjalnym
Konkursu Wiedzy Religijnej
dla klas IV-VI organizowanym
przez Wydział Katechetyczny
Kurii Radomskiej.
1 czerwca z okazji Dnia

Dziecka zorganizowany był
festyn dla wszystkich uczniów
oraz rodziców. W trakcie imprezy odbyło się wiele konkursów i zabaw z nagrodami
(zdjęcie 2), pokaz talentów,
loteria fantowa, trampolina,
mini zamek (zdjęcie 3), kiełbaska z grilla, napoje, ciasto.
Dziękujemy wszystkim, dzięki
którym ta impreza się odbyła i
sponsorom: Radzie Rodziców,
radnemu Waldemarowi Cichowlas, Ryszardowi Jonczykowi, piekarni Expuch, hurtowni Mirax.

rzyna Januszek (IIIa), III- Radosław Widuliński i Dominika
Fijołek (IIIa).
Dnia 6 maja 2011r. w Publicznej Szkole Podstawowej
w Jedlińsku odbyła się II edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Zabytkach i Atrakcjach
Turystycznych Londynu oraz
plastycznego „Atrakcje Turystyczne i Zabytki Londynu”.
W konkursie uczestniczyły wszystkie szkoły z terenu
gminy Jedlińsk. Naszą szkołę
w konkursie wiedzy reprezentowały szóstoklasistki: Paulina
Dryja (VIb), Katarzyna Wiederek (VIa) i Aleksandra Michalska (VIa). Uczennice zdobyły II
miejsce. Do konkursu zostały
przygotowane przez K. Morawską. W konkursie plastycznym
zostały nagrodzone prace Kin-

gi Plewińskiej (uczennicy klasy
IIIb) oraz Huberta Rudeckiego
(ucznia klasy VIb).
Młodzież naszej szkoły
przygotowywana przez K. Sadowską chętnie bierze udział
w konkursach wokalnych, czego dowodem jest wyróżnienie
zdobyte przez uczennicę klasy
III gimnazjum Klaudię Kobylarczyk na VIII Ogólnopolskim
Integracyjnym Konkursie Piosenki „ Śpiewajmy razem”, który odbył się w Sali Koncertowej
Urzędu Miejskiego w dniach
4,5,6 maja 2011r. Klaudia jest
również zdobywczynią nagrody na V Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży „Słowo i Piosenka”, organizowanym
przez Iłżecki Dom Kultury, zaś
uczennica klasy V szkoły podstawowej Aleksandra Gozdur

zdobyła wyróżnienie.
31 maja 2011r. reprezentacja klas VI szkoły podstawowej pod opieką p. M. Pietrzyk
w składzie: Paulina Dryja, Kinga Bączkowska, Patrycja Marszałek, Mateusz Prokopowicz
brali udział w XI edycji Gminnego Konkursu Matematycznego o treściach ekologicznych.
Uczniowie zajęli II miejsce
i otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów. Tego
samego dnia reprezentacja klas
szóstych w składzie: Jakub Tkaczyk, Michał Gomuła, Maciej
Gędaj, Wieczorek Bartłomiej
pod opieką p. Violetty Rokicińskiej wzięli udział w konkursie wiedzy o naszej gminie.
Uczniowie zdobyli V miejsce.
Za udział otrzymali nagrody
i dyplomy.
Dnia 3 czerwca odbył się
coroczny Międzypowiatowy
Konkurs Piosenki Angielskiej
w Kozienicach. W konkursie
brało udział wiele szkół i każda
przedstawiała wysoki poziom
. Naszą szkołę reprezentowała
Klaudia Kobylarczyk - III PG
wraz z zespołem tanecznym:
Natalia Dzigman, Milena Kowalska i Katarzyna Januszek.
Klaudia zajęła I miejsce i uzyskała mp4 jako nagrodę rzeczową . Uczennicę przygotowywała pod względem językowym
A.Falińską, a za oprawę muzyczną i konwersję kompute- ▶
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rową odpowiedzialni byli p. T.
Rybska i J. Faliński. Gratulację
dla Klaudii, która co roku zajmuje zaszczytne miejsce na
konkursach piosenki angielskiej.
13.05.2011r. odbył się Międzypowiatowy Konkurs Języków Obcych w Przytyku.
Naszą szkołę reprezentowały
uczennicę klas III PG- Natalia
Dzigman, Adrianna Graniak,
Aleksandra Karaś oraz uczennica klasy II a Ewelina Wrona.
Natalia Dzigman zajęła II miejsce w konkursie i otrzymała nagrody rzeczowe między innymi Słownik Języków Obcych.
Uczennicę
przygotowywała
nauczycielka języka angielskiego p. A.Falińska. Jest to kolejna
nagroda dla Natalii.
Znamy już wyniki Pierwszego Ogólnopolskiego konkursu
pn. „Stypendiada Polonistycznej”. Konkurs promował czytelnictwo i poprawną ortograﬁę,
toteż można było przystąpić do
części czytelniczej lub ortograﬁcznej. W tym roku nie znaleźli
się cetli do zmierzenia się z niełatwym dyktandem, ale za to aż

27 uczniów próbowało swoich
sił w teście za znajomości treści
wybranych książek. Spośród
nich aż pięć dziewcząt zdobyło
wyróżnienia. Były to: Luiza Kowalczyk, Aleksandra Miazga,
Olga Kołodziejczak – uczennice p.A.Skrzyneckiej oraz Aleksandra Wziątek –uczennica p.
M. Bernat. Dziewczęta znalazły
się wśród 160 laureatów i ﬁnalistów z całej Polski. To duży
sukces.
27.05.2011r. koło teatralne
z PSP we Wsoli zdobyło w swej
kategorii I nagrodę w XVII
Przeglądzie Małych Form Teatralnych, który tego roku odbył
się podczas trwania jubileuszowych, bo dwudziestych piątych,
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T

en rok przyniósł dużo satysfakcji zarówno z pracy nauczycieli jak i
uczniów.
Cieszymy się z sukcesu
Piotra Kilianka z klasy IIIa,
który zdobył wyróżnienie w
Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,Kangur
Matematyczny”. Gratulujemy
uczniowi i nauczycielce Renacie Walerczak, która przyczyniła się do sukcesu ucznia.
II miejsce wywalczyła Aleksandra Grzyb klasa IId w V
Międzypowiatowym Konkursie Językowym w kategorii
język angielski, w tym samym
konkursie dwóch uczniów
zdobyło wyróżnienie Rajkowska Joanna klasa IIc oraz Paweł
Lalewicz klasa IIIb. W konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej w ramach II Międzygimnazjalnego Dnia Kultury
Europejskiej III miejsce zdobył zespół w składzie: Martyna Bąk klasa IIIb, Jakub Lutek
klasa IIIb, Piotr Kilianek klasa
IIIa. Dziękujemy uczniom, za
zdobycie wysokich lokat, a nauczycielom języka angielskiego Agnieszce Piszak, Marcie
Powęskiej-Okoń i Grzegorzowi Okoniowi za pracę włożoną w przygotowanie uczniów.
Młodzieżowa
Akademia
Umiejętności w ramach projektu ,,Mazowieckie Centra
Talentu i Kariery” zakwaliﬁkowała sześcioro uczniów
do grup informatycznych i
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matematycznych.
Są to uczniowie: Rudziński
Patryk klasa IIb, Wlazłowski
Mateusz klasa IIIc, Fijałkowska Izabela klasa IId, Jaworska Diana klasa IIa, Makulska
Iga klasa IIa, Paweł Lalewicz
klasa IIIb. Do sukcesów tych
uczniów przyczyniła się spora grupa nauczycieli zarówno
nauczyciele informatyki (Mariusz Kilar, Roman Wójcik)
jak i nauczyciele matematyki
(Renata Walerczak, Monika
Krawczyk, Justyna Salak).
Uczeń klasy Ie Kowalczyk
Bartłomiej wyśpiewał II miejsce w Konkursie piosenki w
języku angielskim w ramach
II Międzygimnazjalnego Dnia
Kultury Europejskiej.
W V Międzypowiatowym
Konkursie piosenki angielskiej Bartłomiej Kowalczyk
klasa Ie zdobył II miejsce, a
Michalina Trześniewska klasa
IId wywalczyła wyróżnienia.
Sukcesy muzyczne zawdzięczamy pracy Agaty Kowalczyk.
Dwie uczennice Babut Malwina klasa Ib i Kinga Kalbarczyk klasa IIa brały udział w
etapie diecezjalnym Konkursu wiedzy religijnej ,,Umocnieni łaską sakramentów”. W
tym miejscu podziękowania
należą się siostrze Irenie Różyckiej, która zawsze wkłada
całe serce w przygotowanie
uczniów. 26 maja 2011 r. został
zorganizowany przez Naukową i Akademicką Sieć Kom-

Dni Leśmianowskich. Mali aktorzy, którzy są uczniami kl. IVa
przedstawili baśń B. Leśmiana
pochodzącą ze zbioru Klechdy
sezamowe pod tytułem Rybak
i geniusz. W rolę rybaka wcielił
się Jakub Kozłowski, a geniusza
Bartłomiej Maciejewski. Gra
obydwu została bardzo pozytywnie oceniona przez jury.
Do pozostałych młodych adeptów sztuki teatralnej, tj. Jakuba Wieteski, Katarzyny Karaś,
Martyny Kiepieli, Grzegorza
Kapusty, Bartłomieja Młynarskiego, Dominika Małka i Marleny Religi również nie było zastrzeżeń. Zauważono ich dobrą
dykcję, swobodę poruszania się
po scenie. Zachwycano się boputerową Instytut Badawczy
(NASK) z siedzibą w Warszawie I Kongres Młodych Internautów (KoMIn). Na kongres
zostali zaproszeni przedstawiciele 15 szkół z całej Polski
w tym przedstawiciele naszej
szkoły. To ogromne wyróżnienie dla naszego gimnazjum.
Naszymi
reprezentantami
na kongresie byli Magdalena Krupa i Patryk Rudziński
uczniowie kl. IIb pod opieką
Romana Wójcika. Kongres
Młodych Internautów miał na
celu nawiązanie współpracy z
uczniami i nauczycielami, poznanie potrzeb edukacyjnych
w zakresie bezpieczeństwa w
sieci. Uczniowie i nauczyciele
w pierwszej części wysłuchali referatów przygotowanych
przez pracowników NASK na
temat bezpieczeństwa w sieci. W drugiej części wspólnie
ze specjalistami z Instytutu
opracowywali materiały informacyjne na temat zagrożeń
internetowych.
MIŁOSZ OD NOWA- rok
2011 został ogłoszony Rokiem
Miłosza nie tylko w Polsce, ale
także w 13 innych państwach
Europy, Ameryki i Azji, w tym
w Stanach Zjednoczonych,
Rosji, Hiszpanii, Niemczech.
Aby włączyć się do obchodów
tego święta, nasza szkoła wzięła udział w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej
„Miłosz od Nowa”, którego
celem było przybliżenie sylwetki tego polskiego noblisty
w kontekście dwóch zagad-

gactwem scenograﬁi, strojów,
przygotowanymi rekwizytami.
Zwrócono uwagę na humorystyczne akcenty zaistniałe
w spektaklu i sprawność, jaką
wykazali się uczniowie przy
zmianie dekoracji przed kolejnymi scenami. Chwalono
dobór muzyki do scenariusza,
repertuaru do wieku dzieci
oraz zgodność z realiami epoki
i miejsca. Dla opiekuna koła,
p. M.Kalinowskiej, szczególnie
cenne okazały się warsztaty
z krytykami teatralnymi, które
dostarczyły jej wielu cennych
wskazówek.
Przedstawienie
pokazano jeszcze raz podczas
uroczystej gali 29.05.2011r. dla
zaproszonych gości. Wówczas
też aktorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody (zestawy długopisów). Na ręce
opiekuna został złożony dyplom dla szkoły, album Nad
Iłżanką i Zwolenką oraz statuetka . Rodzice członków koła
oglądający sztukę byli bardzo
dumni ze swoich pociech.

wicedyrektor PSP w Jedlińsku
Bożena Cieślak) wieczór bardzo się podobał. Goście „Kawiarni poetyckiej”, przy ﬁliżance kawy i słodkim poczęstunku (za który dziękujemy
Państwu Jaworskim), czynnie
włączyli się w czytanie poezji,
co zostało nagrodzone gromkimi brawami. Uznaniem cieszyły się również przepiękne
prace plastyczne wykonane

Justyna Salak
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Uczeń szkoły podstawowej we Wsoli w kartingowej kadrze Polski! Piłkarze LKS Jedlińsk blisko awansu do okręgówki. Beata Malinowska Mistrzynią Zrzeszenia LZS!
Nasza młodzież 16 razy na podium w ﬁnałach XIII MIMS!
Rośnie następca Kubicy
Filip Wójcik, na co dzień
uczeń Szkoły Podstawowej we
Wsoli, od 3 lat uprawia niezwykle oryginalny sport jakim jest
karting. Reprezentuje barwy
Automobilklubu Radomskiego

Redakcja ZSP we Wsoli

Filip Wójcik

nień – pamięci i tożsamości.
Warto dodać, że byliśmy jedyną szkołą z całego powiatu
radomskiego i jedną ze 167
innych placówek w Polsce,
które przystąpiły do tego programu. Finałem tego programu było zorganizowanie 26
maja 2011 roku w naszym
gimnazjum wieczoru poetyckiego poświęconego życiu i
twórczości poety, eseisty i powieściopisarzowi – Czesławowi Miłoszowi. Młodzież, pod
kierunkiem pani Anny Malinowskiej i pani Moniki Skwirowskiej, przygotowała ten
wieczór. Licznie przybyłym
mieszkańcom gminy (min.
wójt Gminy Jedlińsk Wojciech
Walczak, przewodniczący Rady Gminy Waldemar Sulisz,
dyrektor szkoły podstawowej
w Bierwcach Joanna Mazur,

przez naszych uczniów, które
tego dnia zdobiły korytarze,
zmieniając nasze gimnazjum
w prawdziwie artystyczną kawiarnię. Mamy nadzieję, że
powtórzymy podobny wieczór bowiem przybyli goście
nie kryli zachwytu z tak pięknie zorganizowanej imprezy.

i odnosi szereg sukcesów.
Ten rok jest szczególnie udany bowiem został powołany
do kartingowej kadry Polski.
Wystartował m.in. w I rundzie Mistrzostw Europy we
Włoszech, w zawodach Karting Cup w Czechach i Mistrzostwach Polski. Aktualnie
zajmuje 1 miejsce w klasyﬁkacji generalnej Mistrzostw
Polski w kategorii MiniRok
i 3 w kategorii EasyKart60.
O kolejnych startach młodego utalentowanego kierowcy będziemy informować w kolejnych numerach.
Rozterki w Jedlińsku
i Wielogórze
Zakończyły się rozgrywki
piłkarzy w klasie A. Nie zapadły jednak jeszcze ostateczne
roztrzygnięcia w kwestii awansu i spadków z grup. Dlatego
też, zdecydowanie odmienne
niepokoje panują w Jedlińsku i
Wielogórze. O ile podopieczni
Romana Małka mają jeszcze
szanse awansować i zależeć będzie to bezpośrednio od nich
samych, to drużynę Jarosława
Czupryna przed spadkiem może ochronić tylko łut szczęścia,

zależny wyłącznie od wyników
innych zespołów. LKS Jedlińsk
uplasował się na drugim miejscu w grupie II i zyskał prawo
udziału w dwumeczu barażowym z drugim zespołem grupy I, którym okazała się Iłżanka
Kazanów. Z całą pewnością to
wymagający rywal. Wygląda na
to, ze kluczem do sukcesu może być dobry występ na boisku
w Kazanowie. Iłżanka u siebie
nie przegrała z żadnym zespołem, remisując sporadycznie.
Grali skutecznie, strzelając rywalom aż 114 bramek, tracąc
czterokrotnie mniej goli. Zdobyli łącznie 70 punktów. LKS
grał również dobrze, uzbierał
66 pkt mając w dorobku 21wygranych, trzy remisy i sześć
porażek. Niepokoi jednak
fakt, że Jedlińsk tracił punkty
w meczach z drużynami będącymi głównymi rywalami do
walki o czołowe miejsca m.in.
dwukrotnie z Przytykiem oraz
Mogielnicą, Nowym Miastem i
Błotnicą. Bilans bramkowy ma
trochę słabszy ma od rywali
96:39. A zatem faworytem jest
Kazanów? Niekoniecznie, bowiem porównaliśmy dorobek
osiągnięty w dwóch, całkowicie
różnych grupach. Wiele będzie zależeć od taktyki i należy
wierzyć, że doświadczenie Romana Małka i jego znajomość
drużyny przeciwnika pozwoli na osiągnięcie końcowego
sukcesu w dwumeczu. Niezależnie od wyniku barażu, który poznamy już po ukazaniu
się tego numeru gazety, gratulujemy całemu zespołowi,
trenerowi, działaczom klubu
znakomitej postawy w sezonie i dziękujemy za wiele miłych chwil kibicując LKS-owi.
Nie spełniły się założenia
działaczy Strażaka, którzy
uważali, że obronią ligowy byt
w oparciu o posiadaną kadrę
młodych zawodników. Mimo
zatrudnienia na stanowisku
trenera doświadczonego Jaro-

sława Czupryna oraz występów
kilku starszych piłkarzy Strażak grał nierówno. Zgromadził
tylko 28 punktów wygrywając
8 spotkań i cztery remisując.
Fatalnie grał na boiskach rywali. Jedno zwycięstwo i dwa
remisy w piętnastu występach
w roli gości to słabiutki bilans.
Aż sześciokrotnie schodzili wielogórzanie pokonani na
własnym boisku. Czy zespół
spadnie deﬁnitywnie i jakie będą dalsze losy zespołu? To pokaże najbliższa przyszłość. Nie
ulega wątpliwości, że zarząd
klubu musi podjąć decyzje w
sprawach kadry zawodniczej
i trenerskiej. W klasie B Orzeł
Jedlanka po rundzie wiosennej
przesunął się wśród 14 drużyn
na 9 miejsce. Wzmocniony
kilkoma piłkarzami oraz grającym trenerem Radosławem
Oﬁarą w kilku pojedynkach
mocno dokuczył wyżej notowanym drużynom. Dorobek
mógłby być wyższy ale znów
dali znać o sobie kibice. W
meczu z Potworowem, mimo
prowadzenia 6:2 doszło do bójki kibiców obu zespołów. Czy
Orzeł może ten mecz przegrać
walkowerem za brak zapewnienia porządku na obiekcie?
Decyzje podejmie ROZPN. W
ostatniej kolejce piłkarze z Je-

Bartłomiej Michalski

dlanki wyjeżdżają do Klwowa.
Z Klwat na wyżyny…
Ciekawie rozwija się talent
19-latka Bartłomieja Michalskiego. Absolwent szkoły we
Wsoli, przygodę z piłką nożną
zaczynał w Młodziku Radom.
Poważniejszą karierę rozpoczął
w Prochu Pionki. Obecnie jest
wypożyczony do czołowej drużyny ekstraklasy Korony Kielce gdzie gra w rozgrywkach
Młodej Ekstraklasy. Wszystko
wskazuje na to, że Bartek w
Koronie podpisze dłuższy kontrakt.
Dalekie rzuty Beaty
Lekkoatleci ULKS Jedlińsk
sezon rozpoczęli od biegów
przełajowych. W krajowym ﬁnale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Bydgoszczy
wystąpiła Sylwia Świątkowska
oraz uczeń gimnazjum ze Wsoli Damian Krzosek, startujący
w barwach klubu RLTL ZTE
Radom. W gronie ponad 120
startujących oboje zajęli miejsca w szóstej dziesiątce. Dwa
tygodnie wcześniej na trasach
w Pasłęku w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików Hubert Sąpór był 4, Adam
Piórkowski 9, Łukasz Krawczyk
14. Punktowane miejsca wywalczyły także dziewczęta: Patrycja Plewińska była 12, Justyna Zawadzka 16, Iga Makulska
17, Kinga Sobień 19. Drużynowo młodzicy ULKS Jedlińsk na
trzecim miejscu. Największy
sukces w startach na stadionie
odniosła Beata Malinowska. W
Ogólnopolskich Mistrzostwach
Zrzeszenia LZS w Słubicach
nad Odrą sięgnęła po złoty medal w dysku, a w kuli była piąta.
Na tej samej imprezie Agnieszka Paluch zajęła siódme miejsce w skoku o tyczce i dziewiąte
w skoku w dal. W dal skakała
również Ola Rędzia, która ostatecznie była 16. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów
Młodszych w Warszawie były
popisem Malinowskiej, która
zwyciężyła zarówno w rzucie
dyskiem jak i pchnięciu kulą.
W dysku rzucając 41,82 m poprawiła mający ponad 30 lat
rekord okręgu radomskiego w ▶
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Beata Malinowska odbiera złoty medal Mistrzostw Zrzeszenia LZS

kategorii juniorek młodszych.
Wynikiem tym zapewniła sobie
start w lipcowej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
która odbędzie się w Płocku.
Po wygranej w eliminacjach
wojewódzkich, w krajowym
ﬁnale w Krakowie zawodów
dla młodzików Samsung Cup,
wystąpiła kulomiotka Maja Neska, zajmując wysokie 7 miejsce. W mityngu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja w Plońsku lekkoatleci
wywalczyli 7 medali. Wygrane odnieśli Maja Neska w kuli
i Klaudia Wlazła w skoku w
dal. W XXXI biegu „Szlakiem
Walk Hubalczyków” gimnazjum z Jedlińska uplasowało
się drużynowo na 2 miejscu. W
Mistrzostwach Polski seniorów
w wielobojach siódme miejsce
zajęłą wychowanka Jedlińska
Marlena Maj, startująca w barwach AZS AWF Warszawa.
Wieści ze strzelnic
Wiosna dla juniorów sekcji strzeleckiej ULKS Jedlińsk
upłynęła pod znakiem eliminacji do Mistrzostw Polski.
Dominika Milik, zeszłoroczna
mistrzyni Polski do lat 17-tu,
najpierw zwyciężyła w Mistrzostwach Mazowsza, pokonując koalicję zawodniczek
warszawskiej Legii. Później
łatwo przebrnęła kolejne eliminacje w rundach Pucharu Polski, zdobywając kwaliﬁkacje na
MPJ. Sztuka ta udała się także
Żanecie Markowskiej. Pierwszy start na Mistrzostwach
Polski w gronie juniorów okazał się trudnym wyzwaniem.
We Wrocławiu Milik zajęła 14
lokatę, a Markowska została
sklasyﬁkowana na 24 pozycji.
Prawdziwym uporem w realizacji zamierzeń wykazała
się juniorka młodsza Joanna
Kosno. Mimo kontuzji wywalczyła II miejsce w Grand Prix
Wisły Kraków. Potem wygrała
ogólnopolski „Zlot Orlików”
w Miedzyrzecu Podlaskim i
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zajęła 6 miejsce w III Rundzie
Pucharu Polski w Zielonej
Górze. Wyniki te zapewniły
Asi kwaliﬁkację do lipcowego ﬁnału XVII Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży. Trzymamy kciuki za naszą byłą zawodniczkę J.Rędzia, która była
jedyną polską reprezentantką
na majowym Pucharze Świata w USA. Zawody nie wyszły
najlepiej, ale w czerwcowych
Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski Julita wywalczyła srebro.
Na arenach XIII MIMS…
Ostrołęka i Ciechanów gościły w bieżącym roku ﬁnalistów
XIII Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Po raz
kolejny reprezentanci naszych
szkół licznie reprezentowali re-

re Zawady mogły się pochwalić
2 uczniów. Imponująca ilość
naszych startujących przerodziła się w świetne wyniki.
Na nadnarwiańskich trasach
w Ostrołęce o dwa medale indywidualne postarały się uczennice gimnazjum z Jedlińska. W
roczniku 1996 na drugim miejscu uplasowała się Anna Rędzia
wyprzedzając na ﬁniszu Justynę
Zawadzką. Zajmując czwarte
miejsce, blisko miejsca na podium była Katarzyna Szczęsna
z PSP w Jedlińsku, która wyprzedziła swoje szkolne koleżanki: Paulinę Paluch (piąta) i
Ewelinę Kucharską (siódma).
Bardzo dobry występ zanotowali w biegu rocznika 1996
Hubert Sąpór (piaty) i Patryk
Kalbarczyk (szósty) - obaj z PG
w Jedlińsku. Także na piątym
miejscu, w gronie najstarszych
gimnazjalistów, uplasował się
Damian Krzosek ze Wsoli.
Miejscami w czołowej dziesiątce mogli się jeszcze pochwalić:
Patryk Mąkosa (siódmy r1999r.
– PSP Jedlińsk) oraz gimnazjaliści z Jedlińska: Łukasz Krawczyk (siódmy 1997r.) Natalia
Kowalczyk (siódma 1995r.),
Klaudia Bień (ósma), Emilia
Słomka(dziewiąta obie 1997
r.). Tradycyjnie, nie zawiodły
także nasze ekipy w klasyﬁkacji drużynowej. Na pierw-

Damian Krzosek z powodzeniem startuje w przełajach i na bieżni

gion radomski, skutecznie włączając się do walki o czołowe
lokaty w kilku dyscyplinach.
…znakomicie w przełajach...
W biegach przełajowych do
ﬁnałów w 10 biegach awansowało aż 46 biegaczy ze szkół
naszej gminy, co stanowiło ponad jedną czwartą reprezentacji
całego regionu radomskiego.
24 uczestników to uczniowie PG w Jedlińsku, 12 biegaczy było z PSP w Jedlińsku. Ze
szkól we Wsoli awansowało 5
uczniów, z Wierzchowin 4, Sta-

szych miejscach uplasowały się
dziewczęta z Jedlińska, zarówno w rywalizacji podstawówek
jak i gimnazjów. Drugie miejsce przypadło dla gimnazjalistów z Jedlińska, a ich młod-

szym kolegom z podstawówki przypadła czwarta lokata.
…od brązu do złota…
Finały w sztafetowych biegach przełajowych odbyły się
w Pułtusku. Reprezentanci Jedlińska trzykrotnie stawali na
podium. Medalowy dorobek
rozpoczął się od trzeciego miejsca dziewcząt ze szkoły podstawowej na dystansie 10x 800m.
Podopieczne Aliny i Dariusza
Cielniaków były typowane w
gronie ekip kandydujących do
złota, ale od początku mocne
tempo narzuciła szkoła 263
z Warszawy prowadząc od
pierwszej zmiany aż do mety.
Na drugim miejscu zameldowała się niespodziewanie drużyna PSP 3 z Żyrardowa, która
ﬁniszowała około 50 m przed
Jedlińskiem. W rywalizacji
gimnazjów, o zwycięstwo walczyły zespoły dziewcząt PG 1 z
Plocka i Jedlińska. Przez cztery
zmiany zespoły biegły niemal
razem, później jednak płocczanki odskoczyły i zasłużenie
zdobyły tytuł mistrzyń Mazowsza. Tym samym, skutecznie
zrewanżowały się ekipie z Jedlińska, która tydzień wcześniej
na trasach w Ostrołęce tryumfowała w drużynowych biegach
przełajowych. Po brązie i srebrze żeńskich zespołów przyszedł czas na złoto w sztafecie
chłopców 10x1000m. Zostało
ono wywalczone po pasjonującym wyścigu, gdzie kolejność
w streﬁe zmian prowadzących
trzech ekip zmieniała się jak
w kalejdoskopie. Jedliński team wyszedł na prowadzenie
po drugiej zmianie, prowadząc
przez trzy kolejne. Szósta zmiana i Jedlińsk zameldował się w
streﬁe zmian jako trzeci. Kolejne zmiany zakończyły się znakomitymi występami jedlińszczan, którzy w końcowej klasyﬁkacji wyprzedzili zespoły PG
Nr 4 z Pruszkowa i PG Nr 35 z
Warszawy. Dziewczęta ze szkoły
podstawowej we Wsoli uplasowały się na trzynastym miejscu.
…grały jak z nut…
Dwa srebrne medale wywalczyły dziewczęta z PG w Jedlińsku w grach drużynowych.
Pierwszy stał się dziełem piłkarek nożnych. W Ciechanowie
po wygraniu grupowych pojedynków z drużynami z Krasno-

SKŁADY SZTAFET PG JEDLIŃSK
Anna Rędzia, Aleksandra Rędzia, Natalia Kowalczyk, Justyna
Zawadzka, Klaudia Bień, Kinga Sobień, Patrycja Plewińska, Emilia Słomka, Anna Gniadek, Lucyna Jabłońska, Aleksandra Syta.
Adrian Cichocki, Remigiusz Rdzanek, Adam Piórkowski, Michał Klocek, Mateusz Szubiński, Patryk Kalbarczyk, Damian Markiewicz, Hubert Sąpór, Łukasz Krawczyk, Brajan Plewiński, Przemysław Chojnacki.
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Drużyna unihokeja PG Jedlińsk: Karolina Klocek, Iwona Bieniek,
Malwina Hełmińska, Natalia Kowalczyk, Anna Gniadek, Edyta
Trojanowska, Magdalena Kowalczyk, Anna Rędzia, Anita Bednarek,
Magdalena Gniadek. Brak na zdjęciu Malwiny Karaś

sielca 4:1 i PG 111 z Warszawy
2:1, zmierzyły się z ekipami
Drobina i Domanic. Mecz z
Domanicami zakończył się
zwycięstwem 1: 0. Chcąc wyjść
z pierwszego miejsca w grupie
należało wygrać z Drobinem.
Sztuka ta nie udała się. Rywalki
prowadziły 3:1, lecz po dramatycznym pościgu i strzeleniu
drugiego gola Jedlińsk na 40
sek przed końcem wyprowadził
kontrę, którą zamienił na wyrównującą bramkę. Całe spotkanie zakończyło się remisem
3:3. W półﬁnale czekał główny
faworyt zawodów - PG 2 z Ciechanowa. Mecz rozpoczął się
zgodnie z planem dla gospodarzy. Do przerwy 1:0 dla Ciechanowa. Na początku drugiej
połowy rywalki podwyższyły
na 2:0 i i mecz wydawał się
rozstrzygnięty. Tymczasem w
zamieszaniu podbramkowym
Jedlińsk wepchnął kontaktową
bramkę, po czym na minutę
przed końcem, dośrodkowanie
liderki zespołu Anny Rędzia
z rzutu rożnego wykorzystała
strzałem głową Magda Szymańska. A zatem rzuty karne!
Po trzy strzały z obu stron oba
zespoły zamieniają na dwa traﬁenia. Skuteczne były Rędzia i
Martyna Szubińska. Szymańska, która chwilę wcześniej
strzelała bramkę na remis, tym
razem nieskuteczna. Nadal nie
wiadomo kto w ﬁnale. W kolejnej kolejce obie bramkarki
bronią – u nas Karolina Jurczak
strzeliła za lekko. Następna tura
wyłoniła zwycięzcę. Po znakomitej obronie Oli Rędzi do piłki
podeszła Alicja Bieniek. Strzeliła trochę niedokładnie, ale
mocno i piłka po rękach bramkarki wpada do siatki. Rozpacz
ekipy Ciechanowa. Gorycz porażki przeżywali także działa-

cze klubu z Ciechanowa, rodzice i wielu miejscowych kibiców.
Gimnazjalistki z Jedlińska wyskakały tymczasem tryumfalny
taniec. W ﬁnale pojedynek z PG
78 z Warszawy. Warszawianki,
po uzyskaniu i prowadzenia w
czwartej minucie, przez pozostałą część meczu broniły się ca-

nałach podopiecznym Radosława Oﬁary nie udawało się
wejść do strefy medalowej.
Tym razem, od samego początku rywalizacji, ekipa z
Jedlińska toczyła niezwykle
emocjonujące boje ze swoimi
rywalkami. W grupie nie dała szans teamom z Gostynina
oraz Jońca wygrywając odpowiednio 4:1 i 1:0. W meczu o
wejście do czołowej ósemki
zmagań pokonała 4:1 drużynę
PG 5 Siedlce, W półﬁnale stoczyła wyrównany mecz z ekipą
PG 116 z Warszawy. Zakończył
się on wynikiem 1:1. Podobnie
jak piłkarki, dopiero po rzutach karnych jedlińszczanki
przechyliły szalę zwycięstwa
na swoją stronę. zwyciężając
4:2. W ﬁnale, po pasjonującym
pojedynku uległy ubiegłorocznym mistrzyniom – unihokeistkom z Płochocina 0:2.
…6 medali lekkoatletów
Sześciokrotnie stawali na podium ﬁnałów igrzysk lekkoatleci. Pierwszym medal to zasługa
dziewcząt z PSP w Jedlińsku,
które w Kadzidle sięgnęły po

A. Bieniek strzela decydujący o awansie do ﬁnału MIMS rzut karny

łym zespołem na własnej połowie. Jak się okazało skutecznie.
Mimo kilku sytuacji do strzelenia wyrównującej bramki gole
nie padły. Złoto dla Warszawy.
Jedlińsk wicemistrzem Mazowsza. Oprócz wymienionych
wcześniej zawodniczek swój
udział w sukcesie miały jeszcze Anita Szymczak, Karolina
Kowalczyk, Karolina Gizicka
i Anita Kalbarczyk. Warto dodać o innych sukcesach Anny
Rędzia. Ta 15-latka została powołana do kadry narodowej do
lat 17-tu i wystąpiła w trzech
spotkniach
międzynarodowych. Z drużyną Zamłynia Radom dotarła do ﬁnałów OOM,
które odbędą się w Kostrzyniu.
Historycznego
wyczynu
dokonały unihokeistki Jedlińska, po raz pierwszy w
igrzyskach sięgając po medal.
Mimo kliku lat startów w ﬁ-

brązowe krążki w czwórboju. Paulina Paluch, Katarzyna
Szczęsna, Ewelina Kucharska,
Sylwia Jóźwik, Martyna Adamska, Justyna Borowska po
trzech konkurencjach: rzucie
pilką palantową, biegu na 60 m

i skoku w dal zajmowały piątą
lokatę, tracąc sporo punktów
do poprzedzających zespołów.
Jednak w swojej koronnej konkurencji - biegu na 600 m, dały popis biegania i awansowały
na trzecią pozycję, przegrywając zaledwie jednym punktem
z PSP 6 Płock. Wygrały zawodniczki z PSP 3 Żyrardów, które
zgromadziły 75 pkt więcej od
Jedlińska. Srebrny medal za
wynik 314 pkt w klasyﬁkacji indywidualnej zdobyła Katarzyna
Szczęsna. Również na trzecim
miejscu uplasowała się żeńska
reprezentacja PG z Jedlińska w
klasyﬁkacji drużynowej zawodów la. Najlepsze okazały się
ekipy szkół sportowych PG 1
w Płocku i PG 21 w Warszawie.
Do ﬁnałów w Siedlcach zakwaliﬁkowało się aż 14 dziewcząt,
które z powodzeniem rywalizowały o jak najlepsze miejsca
w swoich konkurencjach. Indywidualnie srebro wywalczyła Natalia Kowalczyk, która
pokonując w skoku wzwyż poprzeczkę na wysokości 150 cm,
ustanowiła rekord życiowy. Poza tym do klasyﬁkacji zespołu
punktowały: w skoku w dal
Ola Rędzia 4,88m (czwarta),
Klaudia Wlazła 4.53m (siódma), Ola Syta 4,41m – (ósma),
wzwyż Beata Gizicka 140 cm
(dziewiąta), pchnięcie kulą Kinga Kalbarczyk 9,42 m
(piąta), oraz sztafety 4 x 100m
zarówno młodziczek (Syta,
Wlazła, Iga Bińkowska, Justyna
Paluch) jak i juniorek (Rędzia,
Malwina Hełmińska, Patrycja
Kucharczyk, Ewelina Rodak)
które zajęły szóste miejsca. W
rywalizacji chłopców srebrny
medal dla Damiana Krzoska ze
Wsoli, który wywalczył w biegu
juniorów na dystansie 800 m z
czasem 2,04,62 min. W gronie
młodzików na dystansie 300
m z wynikiem 38,89 sek. na
trzecim miejscu uplasował się
Adam Piórkowski z Jedlińska.
Krystian Kilar

Trzecia drużyna Mazowsza w sztafetowych biegach przełajowych-PSP
Jedlińsk: Paulina Paluch, Katarzyna Szczęsna, Justyna Borowska,
Martyna Adamska, Ewelina Kucharska, Oliwia Górka, Karolina Partyga, Wiktoria Warda, Sylwia Jóźwik, Dominika Krupa, Paula Komorowska wraz z opiekunami.
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400 lat Cechu Szewców w Jedlińsku

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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