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Drodzy Państwo
10 września br. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku obchodził piękny jubileusz 100-lecia powstania. Z tej okazji składam Panu Prezesowi

Zarządu Krzysztofowi
Sadurskiemu, członkom i pracownikom
serdeczne gratulacje za
100 lat ciężkiej pracy
na rzecz naszej małej
ojczyzny i całego regionu. Dziękuję wszystkim, byłym i obecnym
członkom i pracownikom. Życzę Państwu
kolejnych,
pięknych
jubileuszy w dobrej kondycji ﬁnansowej.
W dniu 4 września odbyły się gminne dożynki
połączone z VI Turniejem
Sołectw. Za przygotowa-

nie wieńców dożynkowych
i udział w turnieju serdecznie dziękuję wszystkim sołectwom, które włączyły się
do wspólnej zabawy.
W ostatnim czasie nastąpiły zmiany w paraﬁach
Bierwce i Jankowice. Księdza kanonika Władysława
Kośćca zastąpił na stanowisku proboszcza ksiądz
Janusz Chamera a księdza
Edwarda Musioła ksiądz
Andrzej
Dwojakowski.
Ustępującym proboszczom
składam serdeczne podziękowania, ich następcom
życzę owocnej pracy dusz-

pasterskiej.
Z przyjemnością pragnę
również Państwa poinformować, że Kapituła Medalu
Krajowego Związku Banków Spółdzielczych nadała Gminie Jedlińsk „Złoty
Medal im. Franciszka Stefczyka” za długoletni wkład
pracy w dzieło umacniania
bankowości spółdzielczej,
aktywną służbę społeczną
swojemu regionowi i Ojczyźnie.
Wojciech Walczak
Wójt Gmny

Kolejne nagrody dla gminy Jedlińsk
Złoty medal im. Franciszka Stefczyka za długoletni
wkład pracy w dzieło umacniania bankowości spółdzielczej, aktywną służbę społeczną swojemu regionowi
i Ojczyźnie.

Tytuł Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu

NABÓR DO KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku ogłasza nabór
do kółek zainteresowań na rok 2011/2012.
Oferujemy zajęcia: Plastyczne: malarstwo, rysunek, decoupage,
Muzyczne: gitara, keyboard, akordeon, ﬂet
Teatralne: grupa młodsza klasy: I-V, grupa starsza –Studio aktorskie-Scena
Wokalne: nauka śpiewu pod okiem instruktora
Gwarantujemy aktywne spędzenie czasu wolnego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz wszechstronny
rozwój talentu artystycznego pod opieką wykwaliﬁkowanych instruktorów.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w wyżej wymienionych zajęciach prosimy o kontakt
do 16 września 2011 pod nr tel. 48 32 13 052
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Inwestycje w Gminie

Remont ul. Konopnickiej w Jedlińsku

Budowa ul. Leśnej w Wielogórze

Otwarcie drogi Wierzchowiny - Huta

Budowa kanalizacji w Woli Gutowskiej

Przetargi 2011 - III kwartał
Ogłoszone

Termin otwarcia ofert

Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Jedlance

nie rozstrzygnięty

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Jedlińsk

29-09-2011

Remont – karosacja samochodów strażackich

rozstrzygnięty

Remont ulic i chodników w Jedlińsku

rozstrzygnięty

Przebudowa drogi gminnej Wsola ul. Spacerowa

rozstrzygnięty

Remont elewacji budynku szkolnego Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku

rozstrzygnięty

D

zielnicowi z Posterunku Policji w Jedlińsku
w składzie Rafał Świetlik
oraz Paweł Motyka, zainaugurowali cykliczne spotkania z młodzieżą. Tutaj na
rajdzie rowerowym z dziećmi ze szkoły w Wierzchowinach.
Dzielnicowi
przekazali
dzieciom elementy odblaskowe, czapeczki oraz breloczki, które napewno poprawią ich bezpieczeństwo
w drodze do szkoły.
Podczas rajdu policjanci
realizują kilkanaście programów
prewencyjnych
m.in. „Bezpieczna droga
do szkoły”, „Czy pies musi
gryźć?”, „Nie rozmawiam
z obcymi”, „Bezpiecznie jeżdżę rowerem”.

Rajdy rowerowe z Policją
Spotkania kończą się
wspólnym ogniskiem przy
akompaniamencie gitary
i pieczeniu kiełbasek.
Do współpracy zapraszamy wszystkie szkoły z tereny gminy Jedlińsk.
Jak co roku KM Policji w Radomiu ogłosiła konkurs
„na najlepszego dzielnicowego roku w naszym powiecie.”
Z naszej gminy o ten zaszczytny tytuł będą ubiegać się
nasi dzielnicowi: aspirant Jerzy
Paweł Motyka oraz st. sierż.
Rafał Świetlik. Głosy można
oddawać w Posterunku
Policji w Jedlińsku
do 31 października 2011.
W ubiegłym roku nasi dzielnicowi zajęli
III i IV miejsca w powiecie.
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Z prac Rady Gminy

P

rzewodniczący
Rady
Waldemar Sulisz zwołał
sesje na dzień: 29 czerwca i 16
sierpnia 2011 r.
Rada podjęła uchwały w
sprawie:
29 czerwca br.
Nr VII/29/2011 powołania
Rady Społecznej SPZOZ w Jedlińsku,
Nr VII/30/2011 zasad usytuowania miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jedlińsk,
Nr VII/31/2011 powołania
zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników
na kadencję 2012-2015,
Nr VII/32/2011 wyrażenia
zgody na przedłużenie umowy
dzierżawy nieruchomości,
Nr VII/33/2011 wprowadzenia zmian w budżecie gminy
Jedlińsk na 2011 r.
Nr VII/34/2011 wprowadzenia
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk
na lata 2011-2014,
16 sierpnia br.
Nr VIII/35/2011 wprowadzenia zmian w budżecie gminy
Jedlińsk na 2011 r.
Nr VIII/36/2011 wprowadzenia zmian do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Jedlińsk na lata 2011-2014,
Nr VIII/37/2011 pomocy ﬁnansowej dla Gminy Rusinów
w powiecie przysuskim woj.
mazowieckie,
Nr VIII/38/2011 pomocy ﬁnansowej dla Gminy Przytyk
w powiecie radomskim woj.
mazowieckie,
Nr VIII/39/2011 pomocy ﬁ-

nansowej dla Gminy Stara
Błotnica w powiecie białobrzeskim woj. mazowieckie.
Wójt Gminy wydał zarządzenia w sprawach:
-powołania Zespołu Interdysplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
-instrukcji przechowywania
i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współﬁnansowanych ze
środków unijnych przez gminę
Jedlińsk,
-opracowania Planu Operacyjnego
Funkcjonowania
Gminy Jedlińsk w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny,
-powołania Komisji do odbioru budowy budynku Centrum
Kultury Wiejskiej w Bierwieckiej Woli,
-ustalenia terminu składania
wniosków o doﬁnansowanie
zakupu podręczników w ramach „Rządowego programu
pomocy uczniom” w 2011 r.
-przedłożenia
informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy Jedlińsk, informacji
o przebiegu wykonania planu
ﬁnansowego SPZOZ oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r.
-powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego,
-ogłoszenia V publicznego
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Jedlińsk,
-powołania Komisji Przetargowej na:* nadzór inwestorski

na budowie kanalizacji sanitarnej w Woli Gutowskiej i
Piasecznie,* dowóz i odwóz
uczniów do szkół na terenie
gminy Jedlińsk w roku szkolnym 2011/2012,* dostawę
mebli szkolnych i biurowych
do nowo oddanego budynku
szkolnego w Bierwcach,* na
opracowanie koncepcji grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wybranych
sołectw w gminie Jedlińsk z
odprowadzeniem ścieków do
miejskiej kanalizacji sanitarnej
w Radomiu,* remont budynku
Urzędu Gminy w Jedlińsku,
* remont elewacji budynku
szkolnego Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku,*remont
–karosację samochodów strażackich OSP Jedlińsk i OSP
Bierwce,* remont ulic i chodników w Jedlińsku,* remont
drogi gminnej we Wsoli –ul.
Spacerowa,* zakup – sprzedaż
artykułów mięsnych i wyrobów
wędliniarskich bez warzyw dla
stołówek szkolnych we Wsoli i
w Jedlińsku w roku szkolnym
2011/2012,* rozpatrzenia ofert
na ubezpieczenie nieruchomości i sprzętu będącego własnością gminy Jedlińsk oraz cztery
zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy Jedlińsk na 2011 r.
Zgodnie z terminem określonym w ustawie o ﬁnansach
publicznych Wójt przedłożył
Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu
wykonania budżetu Gminy za
I półrocze 2011 r. Wypełniając dyspozycje tego przepisu
dołączono również informa-

cję o kształtowaniu się wieloletnie prognozy ﬁnansowej
oraz informacje za ten okres
o przebiegu realizacji planów
ﬁnansowych instytucji kultury i SPZOZ w Jedlińsku.
Gmina uzyskała dochody w
kwocie 20.680.665,07 zł przy
prognozowanych dochodach
w wysokości 40.173.440,44 zł
co oznacza realizację planu w
51,47%. Większość osiągniętych dochodów stanowiły dochody bieżące-17.979.414,65
zł. Plan wydatków budżetu na
dzień 30 czerwca br. przewiduje realizację zadań w wysokości
43.073.234,41 zł. W I półroczu
wydatki zrealizowano w kwocie 17.576.354,69 zł , co stanowi 40,80% planu rocznego.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Spraw
Socjalno-Bytowych Marek Janiec zaprosił na posiedzenie
Pana Wiesława Kwapisiewicza
–przedstawiciela Rejonowego
Związku Spółek Wodnych w
Zwoleniu w celu omówienia
prac wykonywanych przez
spółkę na terenie naszej gminy.
Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Rada w oparciu
o wnioski z zebrań wiejskich
przedstawiła Wójtowi propozycje zadań inwestycyjnych na
2012 r.
Stałe Komisje Rady pracują
zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.
Najbliższa sesja Rady Gminy
odbędzie się w miesiącu październiku br.
Oprac. EK, AŻ

UWAGA ROLNIKU - Unijne środki na własną ﬁrmę

Informuję Państwa, że w
najbliższym czasie ARiMR
uruchamia dwa działania dające rolnikom szansę na zdobycie dość pokaźnych kwot na
uruchomienie własnych ﬁrm.
Od 27 września będą przyjmowane wnioski o wsparcie
z działania „Różnicowanie w
kierunku działalności nierolniczej”. Pomoc z tego działania
przeznaczona jest dla rolników, ich współmałżonków lub
domowników ubezpieczonych
w KRUS, którzy planują rozpoczęcie działalności innej
niż rolnicza. Wystarczy być
ubezpieczonym w KRUS przez
okres przynajmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie
wniosku o przyznanie pomocy.
Tegoroczny nabór wniosków
został podzielony na dwa etapy.
1. W pierwszym od 27 września do 14 października 2011
roku w Oddziałach Regionalnych ARiMR będzie można
składać wnioski o przyznanie
pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem bio-
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gazu rolniczego lub energii
elektrycznej z biogazu rolniczego. Wysokość wsparcia
wynosi do 500 tysięcy złotych. Poziom doﬁnansowania
przyznanego przez Agencję
nie może przekroczyć 50%
poniesionych przez beneﬁcjenta kosztów inwestycji.
2. Od 17 października do 4
listopada 2011 roku, również
w Oddziałach Regionalnych
ARiMR, wnioski o pomoc
mogą składać wszyscy, którzy
planują inne inwestycje przykładowo w zakresie: usług na
rzecz rolnictwa i leśnictwa,
budowlanych i instalacyjnych,
turystycznych, agroturystycznych, transportowych i komunalnych oraz doradczych, ﬁnansowych i informatycznych,
a także rękodzielnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej.
Wspierane są również inwestycje w przetwórstwo surowców
rolnych i runa leśnego, magazynowanie lub przechowywanie towarów, zakładanie przedszkoli na terenach wiejskich.

Pełna lista działalności, które
można doﬁnansować z takiego wsparcia zawiera około
400 pozycji. Kwota pomocy
przyznanej przez ARiMR nie
może przekraczać 100 tys zł
dla jednego beneﬁcjenta, a
Agencja może doﬁnansować
do 50% kosztów inwestycji.
Innym równie atrakcyjnym działaniem jest „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. O wsparcie w
ramach tego działania mogą
ubiegać się osoby lub podmioty gospodarcze, które chcą
rozpocząć lub rozwinąć działalność tworząc mikroprzedsiębiorstwa czyli ﬁrmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników, w których roczny obrót
lub całkowity bilans roczny
nie przekracza 2 mln euro.
Mikroprzedsiębiorca nie może być ubezpieczony w KRUS.
Wsparcie to będzie udzielane
na projekty, po realizacji których zostaną utworzone nowe
miejsca pracy. W przypadku,
gdy powstanie jedno nowe sta-

nowisko pracy, będzie można
otrzymać 100 tys. zł., utworzenie dwóch nowych miejsc pracy - 200 tys. itd. Wysokość doﬁnansowania może wynieść
do 50% kosztów kwaliﬁkowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Do otrzymania
wsparcia kwaliﬁkują się tylko
mikroprzedsiębiorstwa, które
chcą działać lub już działają na
terenach wiejskich lub miejsko-wiejskich, z wyłączeniem
miast powyżej 5 tys. mieszkańców. Przedsiębiorcy, którzy
nie mają własnych pieniędzy
na realizację takich przedsięwzięć, mogą wystąpić o przyznanie zaliczki w wysokości do
50% wnioskowanej kwoty pomocy. Nowoutworzone miejsca pracy muszą być utrzymane przez dwa lata liczone
od momentu dokonania przez
ARiMR płatności. Wnioski na
to działanie będą przyjmowane przez ARiMR Od 26 września do 7 października 2011 r
Życzę powodzenia.
Irena Walczak

A

Wspomnienie o Antonim Ziembickim (1892 - 1981)

ntoni Ziembicki urodził się 10 stycznia 1892
roku w Jedlińsku w rodzinie
rzemieślniczo – chłopskiej.
Jego rodzicami byli Franciszka Górnicka i Jan Ziembicki
– kuśnierz i właściciel 5 ha gospodarstwa.
Swoją edukację Antoni rozpoczął w szkole w Jedlińsku.
Następnie uczęszczał do Szkoły Miejskiej w Radomiu, którą
ukończył w 1907 roku.
Kolejne lata nauki kontynuował w Warszawie w Szkole
Rzemiosł im Stanisława Konarskiego, a po jej ukończeniu
rozpoczął pracę w fabryce,
jednocześnie uczęszczając na
kurs telegraﬁczny.
W 1913 roku został powołany do służby wojskowej, którą
pełnił w Zaamurskiej Kolejowej Brygadzie w Mandżurii,
pracując na stanowisku telegraﬁsty. W czasie powrotu do
Polski został wywieziony przez
Niemców na roboty do Bawarii. Do Jedlińska – rodzinnej
miejscowości wrócił w 1919
roku. Rok później ponownie
został powołany do służby
wojskowej, skąd po upływie kilku tygodni zwolniony.
Do 1924 roku pomagał ojcu
w prowadzeniu gospodarstwa.
21 kwietnia 1924 roku zawarł
związek małżeński z nauczycielką szkoły w Jedlińsku – Wacławą Ziembicką. Do wybuchu
II wojny światowej pracował
na kolei w Radomiu.
We wrześniu 1939 roku wyruszył, jak wielu innych Polaków, za Wisłę. Cierpienie, głód
i poniewierka na całe życie za-

padły w pamięci Antoniemu.
Po powrocie z tułaczki rozpoczął dorywczą pracę w Spółdzielni Spożywców i jednocześnie pomagał ojcu w gospodarstwie rolnym.
Po wojnie, w czasie bardzo
trudnym, zaangażował się
w pracę społeczne w Komitecie Gminnym Audycji Lokalnych, w Ochotniczej Straży
Pożarnej, Kasie Spółdzielczej,
Kółku Rolniczym, a później
w Związku Zawodowym Pracowników Kultury i Sztuki
oraz Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Rok 1951
był w życiu zawodowym A.
Ziembickiego rokiem przełomowym. Podejmując pracę
w GBP w Jedlińsku, związał się
na trwałe z zawodem bibliote-

karskim,, któremu poświęcił
16 lat , pracując do emerytury. W GBP podjął się zadania
trudnego i odpowiedzialnego, przyjmując stanowisko
kierownika. Był świadkiem
tworzenia się i działalności
biblioteki w Jedlińsku. Zawsze
z wielkim zaangażowaniem
dbał o odpowiedni księgozbiór
do „swojej” biblioteki. Kochał
książki i kochał swoją pracę.
Nieustanną troską Antoniego były zabiegi o samodzielny
lokal dla biblioteki. Walczył
o poprawę warunków pracy.
Cieszył się bardzo, kiedy biblioteka otrzymała własne pomieszczenie. Przez wszystkie
lata pracy zdobył sobie zaufanie czytelników, mając wśród
nich duży autorytet.

Za swą działalność i zasługi
był wielokrotnie nagradzany,
m.in. odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego.
Uwieńczeniem jego miłości i szacunku do rodzinnej
ziemi są wspomnienia utrwalone w pracy pt. „Przeszłość
i teraźniejszość ziemi radomskiej”. Praca ta została nagrodzona w konkursie prowadzonym przez WBP w Radomiu.
Do dnia dzisiejszego kronika
cieszy się dużą popularnością
wśród mieszkańców gminy Jedlińsk.
Antoni Ziembicki zmarł
7 kwietnia 1981 roku w Radomiu. W bieżącym roku mija
30 lat od jego śmierci.
Na jedlińskim cmentarzu
tłumnie pożegnaliśmy wspaniałego człowieka, bibliotekarza. Pozostał we wspomnieniach wielu ludzi. Niech trwa
w nich jak najdłużej. Miałam
to szczęście, że na mojej drodze
życia spotkałam A. Ziembickiego. Posiadał ogromną wiedzę. Dzielił się nią z każdym,
kto do Niego zwrócił się o pomoc. Był człowiekiem skromnym, sumiennym, dla każdego
bardzo życzliwym. Dał dobre
świadectwo bibliotece, której
służył, rodzinnej Ziemi, którą
ukochał, i Rodzinie, do której
należał. Taki pozostanie na zawsze w mojej pamięci.
Bożena Starzyńska
Bibliograﬁa:
„Znani i nieznani ziemi radomskiej” T.2. Genowefa Podgajniak. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Radom 1988.

Warto przeczytać

„Polska. Noclegi w zabytkach” – Barbara Kaniewska, Grzegorz Mikuła
Kilkadziesiąt obiektów bezcennej wartości historycznej i artystycznej: zamków, pałaców, dworów… Informacje
o budowlach, ich dziejach, walorach architektonicznych oraz lokalizacji.
„Skały i minerały” – Książka przeznaczona dla dzieci w wieku 7 – 13 lat. Piękne ilustracje i ciekawe fakty na
temat interesujący małych geologów. Historia ziemi, podana w atrakcyjny sposób, zachęci dzieci do zdobywania
wiedzy.
„Beskidzkie rekolekcje” – Wanda Półtawska.
Wspomnienia autorki oraz jej korespondencja z Ojcem Świętym. Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich.

T

egoroczna Akcja Sprzątania Świata odbyła się
w dniach od16-18 września.
Udział w niej wzięła kadra
nauczycielska, młodzież szkolna ze wszystkich szkół gminy
oraz pracownicy Urzędu Gminy. Tradycyjnie sprzątano tereny przyszkolne, przystanki
autobusowe, przydrożne rowy
oraz obszary leśne. Odbiorem odpadów i transportem
na wysypisko zajął się Zakład
Gospodarki Komunalnej. Z
przykrością należy stwierdzić,

SPRZĄTANIE ŚWIATA

iż pomimo obowiązku zawierania umów z uprawnionymi
przewoźnikami na wywóz
odpadów i prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów, ilość
śmieci w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania w dalszym ciągu jest duża.
Akcja ma przede wszystkim
zwiększyć świadomość ekologiczną społeczeństwa i chociażby z tego powodu jej idea
jest jak najbardziej słuszna.

5

1

Projekt TEATR-HISTORIA. WIEM- TWORZĘ

sierpnia 2011r. o godz.
17:30 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku odbyło się spotkanie
podsumowujące
realizację
projektu pn. ,,TEATR .HISTORIA - WIEM.TWORZE”,
który był realizowany od
1 marca 2011r. do 31 sierpnia
2011r. przez Gminne Centrum
Kultury i Kultury Fizycznej
w Jedlińsku w ramach Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich”. W projekcie udział
wzięło 45 mieszkańców gminy
Jedlińsk w wieku 11- 14 lat (35
dziewczynek i 10 chłopców).
W spotkaniu uczestniczyli
m.in: Wójt Gminy Jedlińsk,
Radni Gminy Jedlińsk, uczestnicy projektu, ich rodziny jak
również społeczność lokalna .
Na początku spotkania uczestnikom został przedstawiony
cel główny projektu, którym
było podniesienie poziomu
edukacji mieszkańców gminy
Jedlińsk oraz umożliwienie im
dostępu do edukacji i kultury
oraz cele szczegółowe, a także
zadania i osiągnięte rezultaty.
Po przedstawieniu ogólnych
informacji o projekcie został
zaprezentowany krótki materiał ﬁlmowy nakręcony podczas wyjazdów edukacyjnych.
Projekt składał się z warsztatów teatralnych i historycznych oraz z wyjazdów edukacyjnych. W ramach edukacji
teatralnej uczestnicy wzięli
udział w 25 godzinach warsztatów teatralnych i byli na
spektaklach teatralnych w Radomiu i Kielcach gdzie obejrzeli przedstawienia: ,,Kopciuszek”, ,,Awantura o Basię”,
,,Królewna Kukułeczka”(spektakl lalkowy). W ramach edu-

G

minne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
w Jedlińsku było organizatorem kolejnej już akcji Lato,
która rozpoczęła się wraz z nadejściem wakacji. Wakacyjna
oferta składająca się z ciekawych zajęć skierowana została
do wszystkich dzieci , które
w okresie letnim z różnych
przyczyn pozostają w domu.
Zajęcia zostały dopasowane
do ich zainteresowań i możliwości. Dzieci w sposób aktywny i pożyteczny spędziły wolny
czas w przyjaznym otoczeniu.
Akcja Lato 2011 prowadzona
była w GCKIKF w Jedlińsku,
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kacji historycznej odbyło się
25 godzin zajęć historycznych
oraz wyjazdy edukacyjne do
3 historycznych stolice polski: Gniezna, Krakowa, Warszawy. Wyjazdy te, pozwoliły
dzieciom poznać historię Polski oraz służyły identyﬁkacji
narodowej i kulturowej, co
wpłynęło na kształtowanie ich
więzi z krajem ojczystym jak
również na kształtowanie postawy patriotycznej. Uczestnicy projektu ponadto w ramach
edukacji historycznej przygotowali własne drzewo genealogiczne i herb. W ramach tego
zadania musieli oni poznać hi-

storie swojej rodziny oraz określić stopień pokrewieństwa,
a także wymyśleć i opisać herb
z którym mogłaby się identyﬁkować jego rodzina. Wszyscy
uczestnicy sprostali temu nie
lada trudnemu zadaniu, a ich
prace można było podziwiać
na podsumowaniu projektu,
a także w GCKIKF do 15 sierpnia br. Ponadto trzy najlepsze
prace zostały nagodzone przez
komisje książkami. Otrzymali
je: Aleksandra Syta, Szymon
Strzelecki, Klaudia Bień. Na
podsumowaniu projektu młodzież zaprezentowała swoje
nabyte umiejętności z zakresu

teatru. Stworzyli swój i przygotowali amatorski program
teatralny składający się min
z wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, a także przedstawili spektakl ,,Teatrzyk Zielona Gęś”. Oglądając program
w wykonaniu uczestników
projektu można było wysnuć
wniosek, iż jest to swoistego
rodzaju podróż do beztroskich
lat dzieciństwa, gdzie czas wolniej płynął, a każda przeszkoda stawała się błahostką. Dzieci przedstawiły m.in. wiersze:
„Kaczkę dziwaczkę”, „Ciocia
i Grześ”, „Czapla ryby i rak”,,
,,Samochwała”,.
Wyobraźnię widzów mogły pobudzić
stroje i charakteryzacja, które
przygotowali sami uczestnicy
projektu przy pomocy koordynatora p. Anny Malinowskiej.
Na podsumowaniu projektu
wręczone zostały wszystkim
uczestnikom certyﬁkaty oraz
płyty CD z materiałem ﬁlmowym. Realizacja projektu
przyczyniła się do przełamania
barier rozwoju kulturalnego
i edukacyjnego występujących
między młodzieżą kształcącą
się w miastach, a młodzieżą
wiejską. Następnie głos zabrał
Wójt Gminy, który pogratulował realizacji projektu oraz
skierował wyrazy uznania dla
uczestniczek i uczestników
projektu za wykazywane zaangażowanie podczas jego realizacji. Po zakończeniu części
oﬁcjalnej wszystkich uczestników spotkania zaproszono
na poczęstunek. Czas zatrzymał się na chwilę w przemiłej
atmosferze przy rozmowach,
gdzie sami uczestnicy dzieli się
z zaproszonymi gośćmi pozytywnymi wrażeniami z udziału w projekcie .
Agnieszka Gryzek

AKCJA LATO 2011
jak również w placówkach
podległych: w Ludwikowie, Lisowie i Jedlance.
Każdego dnia organizowane
były konkursy i turnieje. Były
to między innymi: turniej tenisa stołowego, turniej warcab,
piłkarzyków, itp. Dzieci rozwiązywały krzyżówki, brały
udział w quizach, zgadywankach i zajęciach plastycznych.
Dość często zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu.
Na Ośrodku Sportu i Rekreacji dzieci brały udział w grach
i zabawach ruchowych. Była
to między innymi gra w piłkę
nożną, w siatkówkę, gra w „dwa

ognie”, zabawy z hula-hop, zabawy ze skakankami, itp.
Z uwagi na fakt, iż sierpień

jest miesiącem trzeźwości nie
mogło zabraknąć pogadanek
dotyczących złych skutków

nałogów. W ramach tych zajęć
wykonane zostały plakaty propagujące zdrowy styl życia.
Ważnym elementem wakacyjnych zajęć jest organizowany corocznie rajd rowerowy.
W tym roku uczestnicy wybrali
się do leśnictwa w Grabowym
Lesie. Podczas rajdu można było się dowiedzieć w jaki
sposób należy zachowywać się
w lesie oraz jakie zwierzęta go
zamieszkują. Rajd zakończył
się ogniskiem.
Podobnie jak w latach ubiegłych dzieci mogły wziąć
udział w zajęciach prowadzonych przez studentów-wolontariuszy z programu Projektor.
Zajęcia te odbywały się w każdej z placówek GCKIKF. Były
to przede wszystkim zabawy
integracyjne jak również zajęcia plastyczne , np.decoupage.
W lipcu na Ośrodku Sportu
i Rekreacji – kompleks boisk
sportowych „ORLIK 2012”
odbył się Wakacyjny Turniej
Piłkarski Dzikich Drużyn 2011
o Puchar Wójta Gminy Pana
Wojciecha Walczaka.
W zawodach wystartowało
12 zespołów z terenu gminy
Jedlińsk. Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym” w trzech kategoriach
wiekowych: kategoria /szkoła
średnia/ rocznik 1994 – 1995,
kategoria /gimnazjum/ rocznik 1996 – 1998, kategoria
/szkoła podstawowa/ rocznik
1999 – 2001.
W najstarszej kategorii wiekowej 1994 – 1995 najlepszą
drużyną okazała się Wielogóra, która pokonała wszystkich
rywali i zdobyła komplet 12

punktów. Na drugim miejscu
uplasował się zespół z Lisowa
wyprzedzając o jeden punkt
drużynę z trzeciego miejsca
czyli Drink Team Jedlińsk.
Czwarte miejsce przypadło
drużynie z Bierwieckiej Woli,
która zgromadziła 4 punkty.
Ostatnią, piątą lokatę zajął zespół ze Starych Zawad.
W drugiej kategorii wiekowej 1996 – 1998 zwycięstwo
odniosła epika z Ludwikowa
pokonując także wszystkich
rywali. Na drugim miejscu,
prezentująca dobry poziom
drużyna FC Kieł Kruszyna
z dorobkiem 6 punktów. Najniższy stopień na podium dla
ekipy AUKS Jedlińsk z jedną
wygraną. Czwarta lokata przypadła drużynie ze Starych Zawad.
W ostatniej, trzeciej kategorii wiekowej 1999 – 2001,
w której wystartowało trzy
zespoły, zawody rozegrano
systemem mecz i rewanż, najlepsi okazali się zawodnicy
z drużyny FC Jedlińsk, którzy
po zaciętym boju wyprzedzili
o punkt drugi w klasyﬁkacji

zespół z Jankowic. Ostatnia
trzecia lokata przypadła zespołowi z Bierwieckiej Woli.
W każdej kategorii wiekowej
wyróżniono najlepszych bramkarzy i najbardziej kreatywnych zawodników. Najlepszym bramkarzem w kategorii
/szkoła średnia/ został Damian
Szymanowicz reprezentujący
drużynę z Lisowa. Najbardziej
kreatywnym
zawodnikiem
został Maciej Czapla grający
w zespole z Wielogóry. W kategorii /gimnazjum/ najlepszym
bramkarzem okazał się Jakub
Król z drużyny AUKS Jedlińsk,
natomiast zawodnikiem najbardziej kreatywnym Ireneusz

Chojnacki z zespołu FC Kieł
Kruszyna. W najmłodszej kategorii /szkoła podstawowa/
bramkarzem najlepszym został Adam Lao reprezentujący
drużynę FC Jedlińsk, natomiast kreatywnym zawodnikiem Szymon Paluch grający
w drużynie z Jankowic.
Uczestnicy Akcji Lato 2011
w nagrodę za pilne uczestnictwo w zajęciach i zdobycie
największej liczby punktów
w wakacyjnych konkursach
pojechali na wycieczkę do Lublina i Kozłówki. Wyjazd został sﬁnansowany ze środków
GK ds. RPA. W tym roku na
wycieczkę pojechało 40 osób.
Akcja Lato zakończyła się
31 sierpnia, podsumowaniem
i rozdaniem upominków
wszystkim dzieciom, które odwiedzały nas systematycznie
przez dwa wakacyjne miesiące.
Na kolejną „akcję lato” zapraszamy już w następne wakacje.
Anna Malinowska,
Łukasz Kurek

ROWEREM DO DOMANIOWA

T

egoroczny VIII Rowerowy Zlot Gwieździsty odbył się 17 czerwca nad zalewem
w Domaniowie. Organizowane
zloty mają na celu ukazywanie
walorów turystycznych, promowanie szlaków rowerowych
6 gmin tworzących „Związek
Gmin Radomka” oraz popularyzowanie
ekologicznego
środka transportu jakim jest
rower.
Domaniowskie zloty rowerowe cieszą się ogromnym
zainteresowaniem wśród gimnazjalnej młodzieży, kryją
bowiem wiele niespodzianek.
Rozgrywały się konkurencje
budzące wiele emocji np. konkurs wiedzy na temat Związku
Gmin Radomka. Nagrodą był
rower ufundowany przez Związek. Kolejny konkurs wiedzy o
powiecie radomskiem cieszył
się powodzeniem a nagrodę

(rower) ufundował Starosta
Radomski M. Śliﬁrczyk.
W trakcie trwania pikniku
ogłoszono wyniki konkursu
„Co można zobaczyć w dolinie
Radomki” – ważne wydarzenia. Zdobywcą I miejsca był
Damian Markiewicz z kl. III D
PG w Jedlińsku za pracę „Kusaki w Jedlińsku”. Wyróżnienia
przyznano także uczennicom
tegoż gimnazjum. Ponadto PG
w Jedlińsku jako szkoła otrzymała nagrodę pieniężną.
Konkurs o tematyce „Zatrzymać czas” został już ogłoszony
i jest otwarty dla wszystkich
uczniów gimnazjów z terenu
Związku.
Gwieździstemu
Zlotowi
towarzyszył pokaz mistrzów
rowerowego trialu w wykonaniu zawodników K.S AQUILA
oraz pokaz Ratownictwa Medycznego.

Uczestnicy pikniku rowerowego otrzymali smaczny poczęstunek i czapeczki z logo
„Związku Gmin Radomka”.
Młodzi cykliści po zakończonym zlocie pod okiem swoich opiekunów z PG Jedlińsk,

Zespołu Szkół we Wsoli i Zespołu Szkół w Wierzchowinach bezpiecznie dotarli do
swoich miejscowości. Impreza
wypadła znakomicie.
Ewa Oﬁara
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MIESZKAJMY PIĘKNIEJ
Wzorem lat ubiegłych odbył się latem 2011 konkurs„
Mieszkajmy Piękniej”. Odbywał się on w trzech kategoriach.:
1. „Najładniejszy ogród
przydomowy”
2. „Najładniejsza posesja”
3. „Najładniejsze sołectwo”
Na konkurs wpłynęło łącznie 16 zgłoszeń.
Komisja przeprowadziła
objazd zgłoszonych: ogródków, posesji i sołectw w dniu
15 lipca 2011r. W ocenie komisja konkursowa kierowała się kryterium ustalonym
w Regulaminie. W trakcie
odwiedzania sołectw, posesji oraz ogrodów każdy
z członków komisji wypełniał indywidualny arkusz
ocen odrębny dla każdego
z uczestników i kategorii.

Po dokładnym obejrzeniu
wszystkich
zgłoszonych
obiektów oraz na podstawie zbiorczego zestawienia
wyników, który stanowi integralną część regulaminu
komisja postanowiła przyznać:
W kategorii ,,Najładniejszy ogród przydomowy”:
I miejsce- Marii Rybskiej
z Wielogóry (fot. 2)
I miejsce- Mariannie Pyrek
z Wielogóry
II miejsce- Sławomirowi
Szczęsnemu, z Ludwikowa
II miejsce- Marzenie Michalskiej z Wielogóry
III miejsce- Urszuli Janas
z Wielogóry
III miejsce- Zbigniewowi
Gut z Wierzchowin
IV miejsce- Dariuszowi
Lipińskiemu ze Starych Za-

fot. 1

25

września po raz
czwarty odbyło się
w Ludwikowie Święto Pieczonego Ziemniaka. Organizatorem imprezy był
Wójt Gminy Jedlińsk Wojciech Walczak oraz Gminne
Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej w Jedlińsku przy
udziale mieszkańców Ludwikowa. Na rozpoczęcie
świętowania każdy uczestnik imprezy otrzymał pieczonego ziemniaka. Następnie rozpoczęły się konkursy
i konkurencje sportowe.
Dla osób dorosłych były to
między innymi: konkurs na
najciekawszy kształt ziemniaka, konkurs na najdłuższą obierkę, na najszybciej
obrane ziemniaki i na naj-
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fot. 2
wad
V miejsce- Janowi Kwiatkowskiemu z Wierzchowin
W kategorii ,,Najładniejsza posesja”:
I miejsce- Bernardzie Kowalczyk z Płaskowa (fot. 1)
II miejsce- Lidii i Andrzejowi Dąbrowskim z Bierwiec
II miejsce- Waldemarowi
Walczakowi ze Starych Zawad
III miejsce- Danielowi Sułkowskiemu z Wierzchowin
IV miejsce- Markowi Świniarskiemu ze Starych Zawad
IV miejsce- Anicie Król
z Czarnego Ługu
W tym roku tytuł ,,Najładniejsze sołectwo” gminy
Jedlińsk w 2011 roku, przy-

znany został miejscowości
Stare Zawady
Komisja doceniła integrację społeczności lokalnej
i zaangażowanie w działanie
na rzecz swojego sołectwa.
Zauważyła ład i porządek
na indywidualnych posesjach, a także w miejscach
publicznych.
Dziękujemy wszystkim za
wzięcie udziału w konkursie, za wkład pracy, ciekawe pomysły i rozwiązania
w tworzeniu zadbanych
posesji i wspaniałych ogrodów.
Więcej zdjęć na stronie internetowej www.ck.jedlinsk.
pl
AM

Święto Pieczonego Ziemniaka
szybciej starte ziemniaki.
Zwyciężczyniami tych konkursów okazały się panie
Anna Maciąg i Agnieszka
Marzec.
W konkurencjach sprawnościowych wzięły udział
głównie dzieci. Dzielnie
walczyły one w następujących konkurencjach :Rzut
ziemniakiem do celu, łapanie ziemniaków, wykopki,
ziemniaczany slalom, oraz
sadzenie ziemniaków.
Święto Pieczonego Ziemniaka swoim charakterem
nawiązuje do imprezy ludowej, w związku z tym nie
mogło na nim zabraknąć
występów zespołów i kapeli ludowych. W tym roku
zaprezentowali się: „Sami

Swoi”, „Kalina” z Marianowic, „Jaśki” z Końskich,
„Czerwone Korale” z Ludwikowa i Klub Seniora
„Podszosie
Występy zespołów i kapeli były doskonałą okazją do
tańca, z czego chętnie korzystali uczestnicy imprezy.
Został również ogłoszony
konkurs na najlepiej wykonany taniec ludowy. Zwycięzcami konkursu zostali:
Lucyna Harenza i Krzysztof Bródka, drugie miejsce
przypadło Jadwidze i Stanisławowi Podymniak, a trzecie Genoweﬁe Szpotowicz
i Kazimierzowi Sułkowi.
Dwa równorzędne czwarte
miejsca zajęli Maria Linarczyk i Łukasz Żurawski oraz

Barbara Celej i Stanisław
Karulewski.
Zwycięskie
pary taneczne otrzymały
nagrody.
Każdy kto przybył na
Święto Pieczonego Ziemniaka mógł spróbować staropolskich potraw i upiec
kiełbasę przy ognisku. Po
zakończeniu
konkursów
uczestnicy imprezy tańczyli w rytm utworów granych
przez zespół muzyczny Pana Jacka Szymczaka.
Składamy podziękowania
wszystkim osobom, które
aktywnie włączyły się w pomoc przy organizacji Święta Pieczonego Ziemniaka.
AM

T

egoroczne
Święto
plonów i VI Turniej
Sołectw udały się. Pogoda
wyjątkowo dopisała, publiczność była znakomita, program artystyczny
różnorodny - wszystko to
sprawiło, że impreza na
długo pozostanie w pamięci mieszkańców.
4 września odbyły się
Gminne Dożynki. Rozpoczęły się one od przemarszu
tradycyjnego i barwnego
korowodu dożynkowego
do kościoła na dziękczynną
Mszę Świętą za tegoroczne
zbiory, którą odprawił ks.
prałat Henryk Ćwiek. Po
Mszy odprawionej w jedlińskim kościele orszak w asyście orkiestry OSP z Jedlińska oraz delegacje z wieńcami udał się na jedliński Rynek. Tam tradycyjnie starosta i starościna dożynek (p.
Grzegorz Matysiak z Józefowa i p. Grażyna Fijałkowska
z Mokrosęka) przekazali
na ręce Wójta p. Wojciecha
Walczaka, bochen chleba,
z tegorocznych zbiorów.
Następnie miały miejsce
przemówienia władz gminy
Jedlińsk i przybyłych gości
m.in.: Dariusza Piątka-wicewojewody mazowieckiego, Bogumiła Ferensztajnaprzedstawiciela Marszałka
Województwa Mazowieckiego, Tadeusza Osińskego- Przewodniczącego Rady Powiatu Radomskiego,
Mirosława Śliﬁrczyka- Starosty Powiatu Radomskiego. Część oﬁcjalną dożynek
zakończył wymowny znak
wspólnego dzielenia się
chlebem. W trakcie, którego
uczestnicy mogli wysłuchać
koncertu Orkiestry Dętej.
Następnie zgodnie tradycją
przyszedł czas na ceremo-

ŚWIĘTO PLONÓW
niał ośpiewania i prezentacji wieńców przez grupy
wieńcowe z miejscowości:
Ludwików, Płasków, Piastów, Bartodzieje, Wierzchowiny, Wielogóra, Wola
Bierwiecka, Nowe Zawady.
Wszystkie wzięły udział
w konkursie. Komisja, której przewodniczyła p. Bożena Cieślak postanowiła
przyznać: I miejsce wieńcowi z Ludwikowa, II miejsce
przyznała reprezentacji wsi
z Płasków, trzecie – miejscowości Piastów. Wszystkie
wieńce otrzymały nagrody
pieniężne, a trzy pierwsze
puchary. Po części dożynkowej rozpoczął się VI Turniej Sołectw. Uczestniczyło w nim 7 miejscowości:
Bierwce, Bierwiecka Wola,
Ludwików, Nowe Zawady,
Stare Zawady, Wielogóra,
Wierzchowiny. Od kilku lat
sołectwa rywalizują ze sobą w kilku konkurencjach,
zręcznościowych, które dają
widzom i zawodnikom wiele
okazji do zabawy i śmiechu.
W tym roku były to: sztafeta sprawnościowa, toczenie
beli siana, bieg z taczką, rzut
podkową do celu, przenoszenie partnera, wrzucanie
jajek do fartucha, przenoszenie kostek siana i plecenie powróseł. Na punktację
generalną turnieju składały
się wyniki z poszczególnych
konkurencji turniejowych,
a także punkty za wieniec
dożynkowy oraz za tzw.
prezentacja sołectwa. Nikomu nie zabrakło inwencji
twórczej i trzeba przyznać,
że było co oglądać i smakować. Sołectwa promowały
się bowiem poprzez transparenty, pomysłowe stroje
po stoiska wystawiennicze.
Na których można było

m.in. posmakować smakowitych wypieków. Impreza
ta jest doskonałą okazją do
zaprezentowania i zapromowania sołectwa, a także do integracji lokalnego
środowiska . Ostatecznie
w łącznej klasyﬁkacji punkowej zwycięstwo przypadło sołectwo Stare Zawady,
miejsce II zajęło sołectwo
Ludwików, III Wielogóra,
IV Wierzchowiny, V Bierwiecka Wola, VI, Bierwce i
Nowe Zawady. Niezmiennie od lat I nagrodą jest 1
– dniowa wycieczka. W tym
roku zwycięskie sołectwo
pojechało do Kozłówki i Lublina. Miejscowość, która
zajęła II miejsce otrzymała
równie wartościową nagrodę –wykaszarkę. Pozostałe
sołectwa otrzymały sprzęt
sportowy, nagrody te ufundował organizator. Ponadto
sołectwa otrzymały nagrody od sponsorów były to:
koce, bilety ko kina ufundowane przez Bank Gospodarki Żywnościowej oddział
w Radomiu oraz talony do
salonu fryzjerskiego - ,,Sylwia”. Ponadto każde sołectwo otrzymało produkty
ﬁrmy BAKOMA. Wszystkim sponsorom gorąco
dziękujemy. Organizatorzy
przygotowali również liczne
atrakcje dla najmłodszych
mieszkańców. Dzieci mogły spędzić czas w wesołym
miasteczku, wziąć udział
w konkursie rysunkowym,
a także pomalować sobie buźki. Dopełnieniem
programu dla dzieci była
wspólna zabawa z zespołem
Tia Marija. W przerwie
występu Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego Placówka Terenowa
w Radomiu ogłosiła wyni-

ki konkursu wiedzy o bhp
podczas pracy rolniczej pod
nazwą „Pracuj bezpiecznie”.
Nagrody otrzymały: I miejsce Rozalia Świerczyńska
z Bierwiec; nagroda: gaśnica 4 kg GRUPA ABC i torba
KRUS ,II miejsce Małgorzata Piwońska z Wielogóry; nagroda: 2 pasy transportowe
zabezpieczające
ładunek objętościowy, III
miejsce Elżbieta Wędzonka z Wielogóry; nagroda:
kask pilarza, IV miejsce Urszula Kowalczyk z Nowych
Zawad; nagroda apteczka
samochodowa z wyposażeniem. Wszystkie nagrody
dla uczestników konkursu
zostały ufundowane przez
KRUS. Po rozstrzygnięciu
konkursu po raz drugi na
scenie pojawił się zespół Tia
Maria. Tym razem w repertuarze biesiadnym. Swoim
brawurowym
występem
podbili serca publiczności
porywając ich do śpiewu
i tańca. Zwieńczeniem tego
niezwykłego wieczoru był
występ jedynego w Polsce
żeńskiego zespołu cygańskiego „Lisa i cygańskie
dziewczyny”. Zespół preferuje tradycyjną muzykę
cygańską o nowoczesnym
i dynamicznym brzmieniu.
Barwne stroje i przepiękny
taniec spowodowały, że nogi same rwały się do tańca.
Impreza trwała do późnych
godzin wieczornych.
Dziękuje
wszystkim
Uczestnikom za wspólną
zabawę i wszystkim tym,
którzy bezinteresownie pomagali, za ich poświęcenie
i ciężką pracę. Wszystkim
Sołectwom gratulujemy!
Agnieszka Gryzek

KONCERT ORGANOWY
02 października 2011 o godz. 16:00 w kościele p.w. Św. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku odbędzie się koncert poetycko-muzyczny pod tytułem: „Karol Wojtyła- Miłość mi wszystko wyjaśniła” Koncert odbędzie się w ramach XXIV
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Radom-Orońsko 2011. Podczas koncertu wystąpią:
- Anna Romantowska - (aktorka)- recytacja
- Klaudia Kowalik - skrzypce i śpiew
- Robert Grudzień - obchodzący jubileusz 25-lecia działalności artystycznej – organy
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100 lat - Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku

6

września 2011 roku minęło 100 lat nieprzerwanej działalności Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku.
Rocznica powstania Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku
to nie tylko okazja do radości
i wspomnień. To także dobry
czas na głębszą reﬂeksję nad
społecznymi i ekonomicznymi
przemianami, jakich uczestnikami byli w minionych stu
latach mieszkańcy Ziemi Radomskiej. To także powód do
uzmysłowienia sobie, że kilkunastu światłych obywateli,
wśród których byli ziemianie,
księża, rolnicy, kupcy i rzemieślnicy z Jedlińska i okolicznych miejscowości zjednoczyło siły, by stworzyć własną
organizację ﬁnansową. Miała
ona wzmacniać podtrzymywanie polskości oraz wspomóc
rozwój gospodarczy. Powstanie towarzystwa było nie tylko
dziełem gospodarczym, ale też
patriotycznym.
Organizacja
przetrwała
okres stu lat i w dobrej kondycji ﬁnansowej pod nazwą
„Południowo-Mazowiecki
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Bank Spółdzielczy w Jedlińsku” i na obszarze znacznie
przekraczającym wyobrażenia
jej założycieli z powodzeniem
prowadzi działalność. Weszła
w XXI wiek jako spółdzielcza
jednostka dysponująca pokaźnym majątkiem, samodzielnie
wypracowanym przez lata.
Bank spółdzielczy nie działa
w próżni, na jego pracę miał
w całej jego historii wpływ
stan gospodarki polskiej oraz
lokalnej, w tym kryzys gospodarczy okresu międzywojennego i końca dwudziestego
wieku, polityka gospodarcza
władz państwa i wiele innych
czynników. Jednakże wszystkie te ograniczenia daje się pokonać, jeżeli spółdzielnia, jaką
jest nasz Bank, posiada wsparcie swoich członków, a kierowanie i nadzór nad bankiem
spoczywa w rękach odpowiedzialnych działaczy spółdzielczych. Bank, jego historię i dokonania, tworzyli konkretni
ludzie: spółdzielcy, członkowie
jego władz, pracownicy oraz
bardzo wiele osób którym odpowiadała spółdzielcza forma
gospodarowania.
Bez zaangażowania, wsparcia i woli działania bardzo wielu osób nie mielibyśmy okazji
świętować jubileuszu. To nie
budynki, ich wyposażenie stanowią o sile banku- a ludzie.
Stuletnia działalność Banku
stanowi element historii gospodarczej regionu. W swej
stuletniej karierze przechodził
on wiele przeobrażeń, poddawany był niejednokrotnie
odgórnym naciskom wynikającym z panujących w różnych
okresach doktryn politycznych
oraz ekonomicznych w gospodarce i ﬁnansach, przetrwał
burze dziejowe i dziś jest roz-

poznawalną w regionie spółdzielczą instytucją ﬁnansową.
Misją 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.
Wchodząc w XXI wiek rozpoczęliśmy tworzenie nowego
wizerunku Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku. Banku
zdolnego obsługiwać nie tylko
klientów sektora rolniczego
– dziś obsługuje on lokalne samorządy, małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby prowadzące
indywidualną działalność gospodarczą, a także klientów indywidualnych, oferując im nowoczesne produkty bankowe
i usługi na miarę XXI wieku,
pracując w środowiskach wiejskich, małomiasteczkowych
oraz w dużym mieście.
Jesteśmy bankiem nowoczesnym, z bogatą ofertą produktową, ze świetnie przygotowaną kadrą. Nasza instytucja cały
czas stara się poszerzać grono
swych klientów, oferując im
najlepsze warunki oferty bankowej.
Rozbudowujemy swoje placówki, aby być jak najbliżej
klientów, mając na uwadze zapewnienie im komfortowych
warunków i sprawnej obsługi.
Działamy zgodnie z wartościami, którymi są wierność tradycji, bezpieczeństwo i solidność.
Bank towarzyszy mieszkańcom regionu w ich gospodarczych i życiowych przedsięwzięciach oferując szeroką
gamę produktów bankowych

w oparciu o najnowsze technologie. Strategiczni klienci
korzystają z indywidualnie
przygotowanej oferty. Celem
działania jest nieustanne dążenie do nadania bankowi cech
banku uniwersalnego, który
nie odżegnując się od tradycji,
stawia na nowoczesność, wiarygodność i utrwalanie zaufania, jakie zdobył wśród swoich
klientów.
Obecnie Bank obsługuje kilkanaście tysięcy klientów, których liczba z miesiąca na miesiąc systematycznie wzrasta.
Teren działania obejmuje 11
powiatów województw mazowieckiego i świętokrzyskiego.
Bank prowadzi działalność
nie tylko w środowiskach
wiejskich i małomiasteczkowych, ale i w dużym mieście
jakim jest Radom. Klienci mają do dyspozycji 10 placówek
w: Jedlińsku, 3 w Radomiu,
2 w Szydłowcu, Chlewiskach,
Wierzbicy, Jastrzębiu i Orońsku. Część placówek pracuje
w systemie dwuzmianowym,
w każdej można skorzystać
z bankomatu. Dzięki bankowości internetowej kontakt
z bankiem jest możliwy przez
24 godziny przez 7 dni tygodnia. Szczególnym zainteresowaniem klientów cieszy się
obsługa dewizowa.
Blisko sześćdziesięcioosobowa, profesjonalna załoga
zapewnia wysokie standardy
jakości i bezpieczeństwa oraz
sprawną i szybką obsługę.
W celu zapewnienia profesjonalnego zarządzania szybko
rozwijającym się bankiem pozyskano wielu
specjalistów
z wieloletnim doświadczeniem
w bankowości oraz przeprowadza się systematyczne szkolenia całej kadry. Dużo uwagi

władze banku przywiązują
do poprawy warunków pracy
i obsługi klienta, przeprowadzając inwestycje i modernizacje placówek banku.
Przynależność do grona najdynamiczniej rozwijających się
ﬁrm w Polsce -„Gazel Biznesu”,
dwukrotnie przyznane Godło
promocyjne Bank przyjazny
dla przedsiębiorców oraz wyniki rankingów i konkursów
potwierdzają stały i systematyczny rozwój banku.
Od początku dziejów bankowości spółdzielczej w Polsce
jej zasadnicza funkcja polegała
na wypełnianiu służebnej roli
wobec społeczności lokalnych.
Nie inaczej było także
w przypadku naszego Banku, który w swojej stuletniej
historii działał w kilku jakże
odmiennych systemach ustrojowych, politycznych i mimo
to pozostał wierny idei jego
założycieli.
Podczas wielu lat działalności Bank angażował 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”,
ufundował instrumenty muzyczne dla Orkiestry Miejskiej
w Szydłowcu, wspiera lokalne
inicjatywy sportowe, działalność charytatywną i społeczną.
Ostatnie lata działalności
banku pokazują, że bank wraz
z dużymi zmianami, jakie zachodziły w polskiej bankowości, zmieniał swój wizerunek
na coraz bardziej nowoczesny
i przyjazny klientom.
Dynamika
prowadzonej
przez bank działalności, wyrażająca się m. innymi wielokrotnym zwiększeniem sumy

bilansowej i kapitałów własnych trwale umacnia jego pozycję kapitałową.
Bankiem kieruje trzyosobowy zarząd, w składzie prezes
dr Krzysztof Sadurski, wiceprezes Jolanta Głuch oraz
członek Zarządu Grażyna
Ogorzałek. 6-osobowej radzie
nadzorczej przewodniczy Genowefa Szpotowicz, pozostali
członkowie Rady to: Józef Jarosiński-wiceprzewodniczący,
Anna Malinowska – sekretarz,
Witold Piwoński, Alicja Ziółkowska, Jan Pszczółka.
10 września 2011 roku Po-

łudniowo-Mazowiecki Bank
Spółdzielczy w Jedlińsku obchodził jubileusz setnej rocznicy swojego powstania.
Uroczystości rozpoczęły się
Mszą świętą koncelebrowaną
w jedlińskim kościele Świętych
Apostołów Piotra i Andrzeja,
której przewodniczył ks. biskup Stefan Siczek.
Dalsza część obchodów
stulecia Banku miała miejsce
w Muzeum im. Witolda Gombrowicza we Wsoli. Wśród gości znaleźli się między innymi:
Paweł Pawłowski – prezes zarządu Gospodarczego Banku

Wielkopolski SA w Poznaniu,
Danuta Kowalczyk – wiceprezes zarządu Gospodarczego
Banku Wielkopolski SA, Jerzy Różyński – prezes KZBS,
przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej, wiceprezes
Związku Banków Polskich
Jerzy Bańka, Bożenna Pacholczak – wiceprzewodnicząca
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Mirosław Śliﬁrczyk
– starosta radomski, Tadeusz
Osiński - przewodniczący
Rady powiatu, wójt Gminy
Jedlińsk Wojciech Walczak,
władze miast i gmin, z którymi współpracuje Bank, prezesi banków spółdzielczych
a także grupa właścicieli lub
przedstawicieli ﬁrm, instytucji
i organizacji zaprzyjaźnionych
z Południowo-Mazowieckim
Bankiem Spółdzielczym w Jedlińsku. Kierownik Muzeum,
Tomasz Tyczyński, prowadził
galę z niezwykłym wdziękiem
i humorem.
Szczególnym wyróżnieniem
w roku jubileuszowym było
przyznanie bankowi odznak
i medali przez:
Krajową Radę Spółdzielczą - „Odznaki za zasługi dla
spółdzielczości”,
Marszałka
Województwa Mazowieckiego
- Medalu pamiątkowego „PRO
MASOVIA” Kapitułę Medalu
Zasłużony dla Powiatu Radomskiego - Medal „Zasłużony dla powiatu radomskiego”,
Kapitułę Medalu Krajowego
Związku Banków Spółdzielczych w Warszawie Złotego
Medalu im. Franciszka Stefczyka.
Odznaczenia otrzymali również pracownicy i członkowie
banku.
Dr Krzysztof Sadurski

IV Turniej o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk w myśliwskim strzelectwie sportowym

W

dniu 17 września
2011 r. na strzelnicy w Piastowie odbył się
IV Turniej o Puchar Wójta
Gminy Jedlińsk w myśliwskim strzelectwie sportowym.
W turnieju wzięli udział
członkowie kół łowieckich:
„Ryś”, „Wrzos”, „Rosomak”,
„Knieja”, które posiadają
obwody na terenie gminy
Jedlińsk.
Po emocjonującej walce drużynowo zwyciężyło
po raz kolejny Koło Łowieckie „Ryś”. Indywi-

dualnie zwyciężył Marek
Markowski z KŁ „Knieja”.
Okazałe
puchary
i nagrody rzeczowe ufundował Wójt Gminy Jedlińsk
Wojciech Walczak. Puchar
przechodni im. Dr Janusza Zawadzkiego pozostał
w KŁ „Ryś”
Zawody odbywały się
w przyjaznej atmosferze,
przy udziale sympatyków
łowiectwa.
Zapraszamy na V edycję
zawodów już za rok.
Koło Łowieckie „Ryś”
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ANOMALIE POGODOWE

O

kres
wiosenno-letni
to czas występowania
wielu anomalii pogodowych,
które powodują znaczne
utrudnienia w życiu i działalności człowieka. Na terytorium Polski nie występują tak
silne i niszczycielskie kataklizmy jakie można zaobserwować na kontynentach Azji
czy Ameryki. Pomimo tego
dochodzi niejednokrotnie do
wielkich powodzi, dynamicznych ruchów mas powietrza,
dłuższych okresów suszy, osunięć ziemi, kwaśnych deszczy.
W ubiegłym roku dały one
o sobie znać tak w kraju jak
i na terenie samej Gminy Jedlińsk. Wylewające rzeki, silne
podmuchy wiatru, dni bardzo
wysokich temperatur pozbawione opadów, spowodowały
zniszczenie płodów rolnych,
budynków
mieszkalnych
i utrudnienia dla ludności.
Ukazały bezradność człowieka względem sił natury. Nabyta wiedza i doświadczenie nie
wystarczają by chronić siebie
i swój dobytek przed żywiołami. Ich przyczyna leży bowiem
we wnętrzu Ziemi, której naturalne ciepło jest przyczyną
wszelkich niespokojnych zjawisk. Planeta tętniąca życiem
w swej głębi, stwarza zarazem
zagrożenie dla życia, rozwijającego się na jej powierzchni.
Czynnik działalności człowieka ma jednak coraz większy wpływ na częstotliwość
i ogrom anomalii pogodowych. Reakcja środowiska na
przekraczające miarę, ludzkie
działania, są tak samo trudne
do przewidzenia jak skutki
naturalnych procesów. Brak
poszanowania
względem
praw przyrody, nieroztropne,
a niekiedy zbyt chciwe wykorzystanie jej dóbr, odbija się
ujemnie na całości biosfery.
Tego stanu lekceważyć nie należy, a powinno się mówić i nauczać o tych zagrożeniach dla
człowieka, płynących ze strony otaczającego nas świata.
Możliwe jest w pewnym stopniu przewidywanie i ostrzeganie przed powodzią, wiatrem,
burzą czy suszą. Można dzięki
prewencyjnym
działaniom
łagodzić siłę żywiołu, lub
minimalizować straty materialne i oﬁary w ludziach.
Bardzo trudne jest przewidywanie suszy z dokładnością
np. do miesiąca, lub zlokalizowanie jej obszaru. Wiąże
się to z obserwacją opadów
atmosferycznych i temperatury. Opracowanie skutecznych planów dostosowywania
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się rolnictwa i gospodarki
wodnej do warunków suszy,
wymaga polepszenia metod
przekazu informacji klimatycznej. W momencie jej wystąpienia, należy skupić się
głównie na dystrybucji wody
i ochronie zdrowia. Nadmierna eksploatacja terenów rolniczych oraz wycinanie lasów
na szeroką skalę mogą być
przyczynami
powstawania
suszy z winy człowieka. Idą za
tym konsekwencje takie jak
przesuszenie gleby, zniszczenie upraw, zwiększenie prawdopodobieństwa
pożarów.
Nie ma możliwości zapobieżenia silnym ruchom mas
powietrza. Na terenach szczególnie zagrożonych buduje się
schrony dla ludności. Należy
zawsze pamiętać o niezwłocznym udaniu się w bezpieczne
miejsce, podczas wystąpienia wiatru o znacznej sile.
Nie wolno pozostawać na
otwartej przestrzeni. Wbrew
pozorom trąby powietrzne
w Polsce są dość regularnym
zjawiskiem.
Zdarzają się
przeważnie w ciepłych miesiącach. Jeżeli podczas trąby
powietrznej znajdziemy się
wewnątrz budynku należy
schować się do pomieszczenia znajdującego się jak najniżej. Najlepiej pozostać jak
najdalej zewnętrznych jego
ścian. W razie napotkania tego rodzaju wiatru na otwartej
przestrzeni, najlepiej znaleźć
jakieś wgłębienie w ziemi,
punkt położony jak najniżej,
gdzie można się schować. Następnie trzeba położyć się na
ziemi i zakryć głowę rękami,
by ją chronić. Nie powinno się
również przechodzić w tym
czasie przez różnego rodzaju
mosty, kładki lub nadziemne przejścia dla pieszych.
Powodzie są skutkiem m.in.

wolno przemieszczających się
niżów atmosferycznych i systemów frontów burzowych.
Następnie dochodzi do intensywnych opadów, szybkiego
zalania terenu oraz nasycenia
stanu gleby. Monitorowanie
stanów wód rzecznych pozwala opracować zarys, model
przyszłych powodzi, wydajności przepływu, jakości wód,
czasu zastoju wody. Skuteczne
jej zapobieganie polega na realizacji przedsięwzięć technicznych takich jak: budowa
zbiorników retencyjnych, wałów przeciwpowodziowych,
kanałów, polderów przepływowych, retencyjnym przysposobieniu zlewni. Na terenach szczególnego zagrożenia
powodziowego należy być
przygotowanym na szybką
ewakuację wraz z zabraniem ze
sobą niezbędnego ekwipunku.
Gmina Jedlińsk nie jest
szczególnie narażona na
występowanie klęsk żywiołowych.
Władze
Gminy
utrzymują w pogotowiu siły
porządkowo-prewencyjne.
Funkcje Ośrodka koordynacyjnego w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności pełni na naszym terenie Gminny
Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wyniki od wszystkich
instytucji monitorujących są
przekazywane do Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Radomiu
Często w okresie letnim występują też burze i gradobicia.
W razie ich napotkania z dala
od domu należy znaleźć bezpieczne schronienie i pozostać w nim do czasu jej ustania. W razie otwartej przestrzeni najlepiej przykucnąć.
Nie wolno stać pod drzewami,
w pobliżu zbiorników wodnych lub metalowych urządzeń i przewodów elektrycz-

nych. Należy wyłączyć telefon
komórkowy. Podczas jazdy
samochodem najlepiej zjechać w możliwie bezpieczne
miejsce. W razie przebywania
w domu, powinno się wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne oraz pozostać z dala
od oszklonych okien, suﬁtów
i drzwi. Warto także zapisać
i zapamiętać numer telefonu
na pogotowie ratunkowe oraz
do służb weterynaryjnych.
Główną przyczyną powstawania kwaśnych deszczy jest
wprowadzanie do środowiska związków siarki w wyniku erupcji wulkanicznej lub
działalności
przemysłowej.
Ich intensywność można
ograniczyć poprzez użytkowanie urządzeń technicznych
w racjonalny sposób. Następstwem ich występowania są
schorzenia płuc u ludzi – najbardziej wśród małych dzieci, ograniczenie ilości energii
słonecznej dochodzącej do
powierzchni Ziemi, śmierć
wielu organizmów żyjących
w wodzie i na lądzie, niszczenie elewacji budynków.
W zakresie ograniczenia zużycia energii, a poprzez to
zmniejszenia ubytku warstwy
ozonowej i intensywności
kwaśnych deszczy, Gmina
Jedlińsk zakłada realizację
następujących celów: wprowadzenie energooszczędnych
technologii i urządzeń w gospodarce komunalnej, zmniejszenie strat energii cieplnej
w obiektach mieszkalnych,
usługowych i przemysłowych, poprawa parametrów
energetycznych
budynków
(termomodernizacja), szczególnie nowowybudowanych.
Nieustanna ewolucja pogodowa dokonująca się w środowisku naturalnym sprawia,
że człowiek wciąż nie może
poznać go w pełni. Dlatego
zawsze stanowi ono dla niego rodzaj zagrożenia. Należy
mieć to na uwadze szczególnie w okresie letnim, podczas wyjazdów wakacyjnych,
a zwłaszcza tych zagranicznych. W polskim, umiarkowanym klimacie niebezpieczeństwo to nie jest aż tak znaczące, zaś w krajach najchętniej
odwiedzanych przez naszych
obywateli, cyklony, trzęsienia ziemi, susze, pożary, są
czymś zupełnie normalnym.
Przemysław Szymański

Wpływ kapitału intelektualnego na uczestnictwo w wyborach
Czy wartość kapitału intelektualnego społeczeństwa
ma wpływ na udział w wyborach?
Już niedługo 9 października 2011 roku odbędą się
wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.
Będę to już kolejne wybory
w demokratycznej Polsce.
W niniejszym felietonie pragnę też przedstawić krótką
charakterystykę społeczeństwa polskiego podzielonego na trzy grupy za pomocą
narzędzia – uczestnictwo
czynne w wyborach. Dotychczasowa frekwencja w
wyborach parlamentarnych
kształtuje się na relatywnie
niskim poziomie. Osiągnięty w 2007 roku wynik 53,9%
frekwencji nie był przecież
żadnym zrywem narodowościowym i na pewno jest
wynikiem do poprawy w
bieżącym roku wyborczym.
Choć obserwuje się trend
większej frekwencji podczas wyboru głowy państwa
czy wyborów parlamentarnych niż w wyborach samorządowych, to jednak warto
wymienić choćby powody,
które zniechęcają, uniemożliwiają bądź skłaniają
do pójścia na wybory.
W świetle raportów Cen-

trum Badania Opinii Społecznej (CBOS) Polacy nie
są zainteresowani udziałem
w demokratycznych wyborach między innymi z
następujących powodów:
braku zaufania do polityków, bycia rozczarowanym
kształtem systemu politycznego, poczucia, iż wybory
to rodzaj gry politycznej,
stanowiącej ﬁkcję do rzeczywistych mechanizmów
rządzenia. Zwolennicy tych
opinii należą do pierwszej
omawianej przeze mnie
grupy i są to obywatele, którzy prawdopodobnie nie
pójdą zagłosować. Do kolejnej grupy obywateli w tak
przyjętej klasyﬁkacji można
zaliczyć tych, którzy nie wezmą udziału w wyborach z
powodów innych niż poglądowe. Będą to osoby starsze
i schorowane oraz osoby
młode (pełnoletnie), które
nie mają jeszcze wyrobionego zdania o sferze politycznej bądź też nie będą czuli
potrzeby
zintegrowania
się w życiu obywatelskim.
Wreszcie do trzeciej grupy
zaliczyć można tych obywateli, którzy z pewnością do
urn wyborczych się wybiorą. Dlaczego? Dlatego, że są
obywatelami aktywnymi, są

współtwórcami społeczności, w której żyją, a ich rolą
jest branie we własne ręce
swojego losu oraz losu otoczenia.
Zazwyczaj osoby wchodzące do ostatniej grupy są
osobami mającymi dobrze
rozwinięty kapitał ludzki i
kapitał relacji. Są to zazwyczaj osoby dobrze wykształcone oraz osoby aktywnie
uczestniczące w życiu obywatelskim. To właśnie cztery składniki: kapitał ludzki,
kapitał relacji, kapitał strukturalny (zwany organizacyjnym) i kapitał społeczny w
sumie składają się na pojęcie kapitału intelektualnego.
Indeks kapitału intelektualnego plasuje Polskę na odległych pozycjach pośród
krajów europejskich objętych porównaniem. Według
danych z 2008 roku Polski
indeks kapitału intelektualnego, mierzony wśród 16
krajów europejskich objętych badaniem dla poszczególnych generacji jest katastrofalny. Jesteśmy na 13
miejscu dla pokolenia dzieci i uczących się, 13 miejscu
dla pokolenia studentów,
14 miejscu dla pokolenia
dorosłych oraz 16 miejscu
(ostatnim) dla pokolenia

seniorów. Zatem czy wartość kapitału intelektualnego społeczeństwa ma wpływ
na udział w wyborach? Wyżej wskazane dane ilościowe kapitału w powiązaniu
z własnymi doświadczeniami z obserwacji poszczególnych grup społecznych
umożliwiają udzielenie odpowiedzi twierdzącej. Wobec tego wzrost wskaźnika
kapitału
intelektualnego
Polski powinien być wprost
proporcjonalny do wzrostu
frekwencji wyborczej.
Wybrani przez nas posłowie i senatorowie, a co
za tym idzie poszczególne partie polityczne będą
rozstrzygały w sprawach
istotnych dla państwa i nas
samych. Nie pozwólmy, aby
o ich wyborze decydowała
tylko niewielka cześć społeczeństwa. Pozostaje tylko
życzyć każdemu obywatelowi uprawnionemu do głosowania, aby oddając swój
głos podczas tegorocznych
wyborów parlamentarnych
kierował się własnym uznaniem i sumieniem.
Krzysztof Woźniak

Elektrośmieci? Nie na śmietnik!

D

zikie
wysypiska
śmieci to znany temat. Ale co ze śmieciami,
które nie powinny się znaleźć nawet na śmietniku?!
Wyrzucając na śmietnik
zużyte baterie czy sprzęt
elektroniczny często nie
zdajemy sobie sprawy, że
popełniamy wykroczenie ze
które grozi kara grzywny do
5000 zł. Widok odkurzaczy,

telewizorów itp. na śmietnikach nikogo nie dziwi. Jednak te przedmioty zawierają szkodliwe substancje (np.
azbest, rtęć, brom) i stanowią zagrożenie dla środowiska, dlatego nie mogą być
składowane w dowolnym
miejscu.
Tego typu śmieci, określane jako Zużyty Sprzęt
Elektryczny i Elektroniczny,
powinny być oddawane do
specjalnie wyznaczonych
– stałych lub czasowych
– punktów zbiórki. Z takich
punktów sprzęt traﬁa do
zakładów recyklingowych,
gdzie demontuje się urządzenia i usuwa szkodliwe
substancje a same materiały
są przekazywane do użytku
wtórnego.

Cyklicznie
organizujemy akcje zbiórki wspólnie
z gminami – mówi Marta
Szczecińska z Fundacji Odzyskaj Środowisko – uczestniczymy także w różnego
typu imprezach, na których
prowadzimy działania z zakresu edukacji ekologicznej
i zbiórki baterii i sprzętu.
Co zatem zrobić ze zużytą
lodówką, suszarką czy telewizorem? Należy je oddać
do odpowiedniego punktu
zbiórki.

Warto także pamiętać, że
kupując nowe urządzenie
mamy prawo nieodpłatnie
zostawić w sklepie zużyte
urządzenie. Również, kiedy
oddajemy sprzęt do punktu serwisowego i nie będzie
możliwości jego naprawy,
to możemy go tam zostawić. W takiej sytuacji, to
punkt serwisowy ma obowiązek przekazać sprzęt do
utylizacji.

Adres Punktu zbiorki:
APZ - Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Ogrodowa 51a 26-660 Jedlińsk
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8:30- 15:00
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Z życia szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku
TO KONIEC
WAKACJI JUŻ…
e słowami piosenki z repertuaru szkolnego zespołu wokalnego, 352 uczniów
wkroczyło w nowy rok szkolny
2011/2012 i choć w kalendarzu wrzesień, nie sposób zapomnieć o beztroskim czasie
wakacji: letnich włóczęgach
z plecakiem pełnym pomysłów
na kolejny, słoneczny dzień.
Na kolonie i obozy wyjechała
liczna grupa naszych uczniów.
A MOŻE NAD MORZE?
Dzięki współpracy PSP
w Jedlińsku z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole w Warszawie i zrzeszeniu
w Klubie Przodujących Szkół,

Z

uczniowie mogli wyjechać do
Łeby w dniach 10-23 sierpnia.
Niektórzy wyruszyli na wakacje po raz pierwszy bez opieki
rodziców. Pobyt nad morzem
był więc dla nich wyjątkowym
doświadczeniem. Dni wypoczynku mijały bardzo szybko.
Uczestnicy kolonii mieli możliwość poznania kolegów i koleżanek z całej Polski, z którymi
wspólnie podziwiali uroki nadmorskiego kurortu. /foto/
SMREKI I SIKLAWY NA
PŁÓTNIE
Praca uszlachetnia, jak głosi
słynne przysłowie, malarstwo
uszczęśliwia – taką parafrazą
posłużyłyby się zapewne dwie
uczennice z PSP w Jedlińsku

– Paulina Paluch i Katarzyna
Szczęsna, które w nagrodę za
długoletnią współpracę z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy
Szkole i dokonania plastyczne
wyjechały w lipcu na plener
malarski do Zakopanego. Podczas pobytu w stolicy polskich
Tatr dziewczęta miały możliwość poznania różnorodnych
technik malarskich (malowanie
na jedwabiu) czy zdobniczych
(decoupage). Mamy nadzieję,
że pobyt na plenerze stał się dla
nich motywacją do dalszego
rozwoju talentu artystycznego.
Dziewczęta, trzymamy za Was
kciuki!
WITOJCIE KOCHANI!
Po raz kolejny uczniowie za
szkół podstawowych w Jedlińsku, Zawad Starych i Jedlanki

wyruszyli na górski szlak. Wyjazd do Zakopanego, który odbyły się w dniach 7-16 lipca b.r.
był możliwy dzięki współpracy
szkół z CARITAS paraﬁi ŚŚ. Ap.
Piotra i Andrzeja w Jedlińsku.
Do górskich wędrówek zachęcał dyrektor PSP w Jedlińsku Dariusz Cielniak, natomiast
o wyśmienity humor obozowiczów zadbał ks. Przemysław
Mąkosa i alumn, Rafał Grzywacz. Uczniowie poznawali zabytki Zakopanego, a czas popołudniowy i wieczorny spędzali
na zajęciach sportowych, ogniskach, „pogodnych wieczorkach”, dyskotekach i śpiewaniu
piosenek, których uczył nasz
szkolny gazda.
Anna Kraska

je umiejętności na corocznym
„Zjeździe Jankowiczan”, który
w roku bieżącym odbył się w
Jankowicach k/Szydłowca. Zarówno przedstawienie na motywach dramatu W. Szekspira
„Romeo i Julia”, jak i pokaz
tańców spotkały się z ogromnym aplauzem licznie zgromadzonej publiczności. Serdecznie gratulujemy młodym
artystom i życzymy dalszych
sukcesów. Uczniowie należący
do drużyny UKS „Jankowice”
w dniach 23 . 07. – 01. 08. prze-

bywali na obozie sportowym w
Jankowicach k/ Raciborza. Pomimo niesprzyjającej pogody
wszyscy uczestnicy świetnie
się bawili i z zapałem doskonalili piłkarskie umiejętności. 15
sierpnia przedstawiciele społeczności uczniowskiej i grona
pedagogicznego podziękowali
za ogrom pracy, serce i wspaniałą postawę księdzu Edwardowi Mosiołowi, który swą kapłańską posługę kontynuuje w
paraﬁi Sucha .
Redakcja Ludwików

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie

Z

zapałem i radością
uczniowie PSP im. Jana
Pawła II w Ludwikowie rozpoczęli kolejny rok szkolny. Dyrektor Barbara Piasecka powitała w gronie pedagogicznym
p . Annę Jastrzębską, która
będzie opiekowała się dziećmi
uczęszczającymi do OP oraz
księdza Andrzeja Dwojakowskiego, nowego proboszcza
paraﬁi Jankowice, który poprowadzi lekcje katechezy. Nowym nauczycielom życzymy
cierpliwości i wytrwałości oraz
wielu dziecięcych uśmiechów,
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które są najcenniejszą nagrodą
za trud włożony w nauczanie i
wychowanie.
Na uroczystym apelu przypomniane zostały również
tragiczne wydarzenia sprzed
72 lat – wybuch II wojny światowej i napaść na Polskę armii
sowieckiej, która 17 września 1939 roku przekroczyła
wschodnią granicę naszego
kraju.
W czasie minionych wakacji
uczniowie ze Szkolnego Teatrzyku „Rekwizyt” i koła tanecznego zaprezentowali swo-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach

W

akacje szybko przeminęły i nadszedł czas
wracać do szkoły. Wszyscy liczyliśmy na to, że rok szkolny
rozpoczniemy w nowej, pięknej szkole. Niestety tak się nie
stało. Mamy jednak nadzieję,
że wkrótce doczekamy spełnienia tego wymarzonego dnia.
Tymczasem nic nie pozostaje
jak cierpliwie czekać i zabierać
się do pracy, by osiągać kolejne
sukcesy... Możemy się bowiem
już z kilku cieszyć.

W czerwcu 2011r. odbył się
ﬁnał konkursu „Polscy Nobliści” organizowanego przez
PG nr 13 w Radomiu. Drużyna z naszej szkoły w składzie :
Aleksandra Grabowska i Karolina Prygiel – po ciężkim
boju zakończonym dogrywką
- wywalczyła I miejsce. Jest
to niewątpliwie duży sukces
naszych uczennic, gdyż w
konkursie rywalizowały z wieloma drużynami zarówno ze
szkół radomskich, jak i spoza

Radomia. Uczennice przygotowała do konkursu Pani Bożena Zbrożyna – nauczycielka
historii.
Możemy się też pochwalić,
że udało nam się napisać projekt edukacyjny, który otrzymał doﬁnansowanie ze Stowarzyszenia Centrum Młodzieży
„Arka” z grantów „Działaj
lokalnie”. Nasz projekt zatytułowany „Kręć się kręć wrzeciono” ma na celu zintegrowanie środowiska lokalnego wsi
Bierwce wokół tradycji i folkloru. Uzyskane środki prze-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach

N

owy rok szkolny zaczynamy wypoczęci i gotowi do pracy. Czas błogiego wakacyjnego wypoczynku minął,
a przed nami nowe wyzwania.
W czerwcu nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji pt: „Bezpieczne Wakacje
2011”. Uczniowie wykonywali
prace plastyczne pt: „Moje
bezpieczne wakacje”, które
zostały wysłane na konkurs.
Nauczyciele przeprowadzali
zajęcia z zakresu bezpieczeństwa podczas odpoczynku nad
morzem, w górach, w podróży
itp. Uczniowie bardzo chętnie
włączali się w tę akcję. Szkoła
otrzymała certyﬁkat poświadczający czynne działania ma-

jące na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
7 września klasa szósta wystawiła przedstawienie „Abecadło Śmieciadło”, które miało
za zadanie przypomnienie
wszystkim uczniom, jak należy segregować różne śmieci.
Każda litera alfabetu „ mówiła” o innych odpadach. Inscenizacja ta poprzedziła podsumowanie V edycji szkolnego
konkursu pt: „Zbieraj, nie wyrzucaj” w ramach ogólnopolskiego programu zbiórki baterii. W akcję tę zaangażowani
są prawie wszyscy uczniowie
i nauczyciele. Osoby, które zebrały powyżej kilograma baterii, otrzymały dyplom i nagro-

Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku

W

szystkim
uczniom
naszego gimnazjum
życzymy z całego serca, aby
fascynująca przygoda odkrywania wiedzy i mądrości była
źródłem nieustającej satysfakcji. Życzymy sił do realizacji
pasji i pogłębiania zainteresowań oraz wspaniałych przyjaźni. „Pamiętajcie, że uczycie się
nie dla szkoły, lecz dla siebie.”
Podobnie jak w roku ubiegłym w naszym gimnazjum
uczniowie mogą korzystać
z wielu zajęć zaproponowanych przez nauczycieli w ramach fakultetów technicznych
i artystycznych.
Zajęciami
tymi są objęci wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich.
Od tego roku szkolnego pani
Teresa Leśniewska nauczycielka plastyki zaproponowała
w ramach fakultetów artystycznych dodatkowe zajęcia
z reklamy. Podstawowym celem tych zajęć jest wprowadzenie uczniów w zagadnienia
reklamy. Uczniowie będą mieli
możliwość w ciekawy i przystępny sposób poznać zasady
tworzenia reklamy oraz zdobyć umiejętności tworzenia
projektów, przy jednoczesnym
zastosowaniu podstawowych

zasad kompozycji, wiedzy
o kolorze i innych środków
artystycznego wyrazu. W ramach zajęć uczniowie będą poznawali między innymi zasady projektowania: plakatów,
ulotek, plansz, zaproszeń itp.
Tworzenie projektów i prezentacji będzie odbywało ię z wykorzystaniem komputerowych
programów graﬁcznych.
W ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” w naszym gimnazjum realizowany
jest projekt „Jestem aktywny- będę przedsiębiorcą”. Projekt zakłada promocję postaw
przedsiębiorczych oraz innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia
ﬁrmy, poprzez współdziałanie
przedsiębiorców z uczniami gimnazjum. W projekcie
uczestniczy 5 gimnazjów z województwa świętokrzyskiego
i 5gimnazjów z województwa
mazowieckiego. Liderem projektu jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu
Technologii Sp.z.o.o. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.
Projekt w naszym gimnazjum

znaczymy na zorganizowanie
w nowym budynku szkolnym
„Muzeum pod strzechą”, które
w naszej placówce funkcjonuje
od 2001r. Ponadto nasi uczniowie wraz ze swoimi rodzicami
i dziadkami będą mieli szansę
odkrywać uroki dawnej wsi z
jej muzyką, tańcem, kuchnią.
Autorkami projektu są Bożena Zbrożyna i Małgorzata Jemiołek.
Redakcja PSP Bierwce

dę, pozostali słodki
upominek. W roku
szkolnym 2010/2011
zebraliśmy 550kg. Na koniec koordynator akcji pani
Iwona Śmiechowska ogłosiła

VI edycję konkursu. Tak samo
jak w ubiegłym roku grupa 30
uczniów z klas I – VI uczęszcza na basen, ucząc się pływać
różnymi stylami.
Redakcja PSP Stare Zawady

prowadzi nauczycielka historii pani Maria Mucha i z grupą 23 uczniów z klas drugich
i trzecich kontynuuje spotkania, które od zeszłego roku
odbywają się raz w tygodniu.
Jednym z elementów dwugodzinnych warsztatów w ramach Innowacyjnego Klubu
Przedsiębiorczości jest rozwiązywanie problemów w oparciu
o metodę TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych
Zadań). Zajęcia mają charakter zabaw, które mają na celu
rozwiązywanie realnych problemów związanych z przedsiębiorczością. Uczą logicznego myślenia, kreatywności,
innowacyjnego podejścia do
zadania oraz rozwijają twórcze
myślenie. W związku z projektem uczniowie uczestniczyli

w seminarium informacyjnym
w Przysusze, zwiedzili Elektrownię „Kozienice”. Projekt
będzie realizowany do końca
marca 2012 roku. W tym roku
planowana jest wycieczka dla
uczestników klubu do Centrum Nauki Kopernik . Projekt
zakończy się konkursem.
Dwie grupy uczniów z klas
drugich i trzecich kontynuują do końca listopada zajęcia
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty.
Justyna Salak
Maria Mucha.
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Mistrzostwo Polski ucznia ze Wsoli, brąz dyskobolki z Jedlińska w XVII Ogolnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, worek
medali młodych lekkoatletów w mistrzostwach makroregionu i
województwa, kibice piłkarscy czekają na derby…
Mistrz kierownicy
czowych warunkach zaliczyła
Filip Wójcik, uczeń Szkoły jedynie 2,40m i to dopiero
Podstawowej we Wsoli, startu- w trzeciej próbie. Wysokość
jąc w barwach Automobilklubu 2,60m okazała się dla niej nie
Radomskiego, został mistrzem do przejścia. Ale sam udział
Polski w wyścigach gokartów rekordzistki regionu (2,70m)
w kategorii Easykart 60.
w ﬁnałach OOM był już sukW sierpniu, w ﬁnałowych cesem. W kolejnym dniu Mawyścigach na torze w Zielonej linowska wystąpiła w elimiGórze, wygrał zdecydowanie nacjach rzutu dyskiem i ﬁnale
zarówno trening oﬁcjalny jak pchnięcia kulą. Do awansu do
i konkursowe wyścigi, decydu- ﬁnału w dysku wystarczył jejące o tytule mistrza kraju.
den rzut na odległość 39,01m i

Na prowadzeniu Filip Wójcik

Znakomitą formę potwierdził miesiąc później na kartodromie w Gostyniu zwyciężając w europejskim ﬁnale
kartingowego Pucharu Rok w
kategorii Mini Rok.
Była to także ostatnia runda
Mistrzostw Polski w kat. Mini Rok. Dzięki dobrej jeździe
Wójcik awansował na 3 miejsce w klasyﬁkacji generalnej
i zapewnił sobie drugi, tym
razem brązowy, medal Mistrzostw Polski. Filip uzyskał
także prawo do udziału w ﬁnale światowym, który odbędzie
się w połowie października we
Włoszech. Dobra postawa naszego kierowcy może zaowocować uzyskaniem miejsca w
profesjonalnym fabrycznym
teamie.
Brąz jak złoto
Do lipcowych ﬁnałów XVII
Ogółnopolskiej
Olimpiady
Młodzieży w lekkiej atletyce zakwaliﬁkowały się Beata
Malinowska i Agnieszka Paluch. Reprezentujące ULKS
Jedlińsk dziewczyny startowały
ze zmiennym szczęściem. Na
stadionie Miejskiego Centrum
Sportu w Płocku jako pierwsza wystąpiła Malinowska w
eliminacjach pchnięcia kulą.
Już w pierwszym rzucie zapewniła sobie udział w dwunastoosobowym ﬁnale. Pchnęła
10,91m i był to siódmy rezultat
eliminacji. Agnieszka Paluch
nie poradziła sobie w eliminacjach skoku o tyczce. W desz-
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był to czwarty rezultat eliminacji. W konkursie pchnięcia kulą Beata była już myślami przy
następnym dniu. Nie mobilizując się zbytnio zaliczyła jedynie
10,85m, „paląc” pozostałe próby. Ostatecznie zajęła 10 lokatę.
Ale dzień później Malinowska
pokazała, że potraﬁ walczyć.
Triumfatorka radomskiej gali
sportu za rok 2009 w kategorii
do lat 15, już pierwszym rzutem
na odległość 39,77m zapewniła sobie medal. W trzeciej
próbie poprawiła się - 41,91m,
w piątej ustanawiła nowy rekord okręgu radomskiego w
kategorii juniorek młodszych
rzucając 43,38m. Dalej rzucały
jedynie dwie główne faworytki
z Krakowa i Wrocławia. Osiągnięty rezultat, który zapewnił pierwszą klasę sportową
to wielki sukces Beaty i klubu
– malutkiego, obchodzącego w
bieżącym roku jubileusz dziesięciolecia powstania, ULKS-u
Jedlińsk. Dlatego też, każdy
medal zdobyty w centralnej
imprezie, niezależnie od faktycznego koloru, smakuje jak
złoto. Dodajmy, że trenerem
Beaty w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Warszawie jest
Krzysztof Kęcki. W ﬁnałach
OOM duży sukces odniósł
wychowanek ULKS - Anatol
Hupało. Wraz z kolegami z
UKS Kusy Warszawa pobiegł
po złoty medal i tytuł mistrza
kraju juniorów młodszych w
sztafecie 4x400m. Inny wy-

chowanek Jedlińska, Krystian
Plewiński, w Mistrzostwach
Polski Juniorów w Toruniu, reprezentując także barwy UKS
Kusy, zdobył brązowy medal w
sztafecie 4x400m.
Wysoka forma lekkoatletów
W ślady juniorek ULKS-u
idą ich młodsze koleżanki i
koledzy, którzy znakomicie
zaprezentowali się w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików. W dwudniowej
rywalizacji z 614 rówieśnikami z Mazowsza, Warmii i Mazur zajęli w punktacji klubowej
czwarte miejsce wśród czterdziestu dwóch startujących w
Kozienicach klubów. Zaledwie
dwa punkty więcej zgromadziła ekipa zwycięzców - Pogoń
Siedlce. Minimalnie lepsze
okazały się jeszcze WLKS Siedlce oraz MKS Pułtusk. Takim
samym jak ULKS dorobkiem
21 pkt pochwalić się mógł
ZTE Radom. Słabiej wypadły
wszystkie kluby warszawskie,
olsztyńskie, ekipy Ostrołęki,
Płocka, Płońska, Szczytna,
Ostródy czy Ełku. Reprezentanci Jedlińska czterokrotnie
stawali na podium. Jedyny
złoty medal zdobyła Maja Neska pchając kulę na odległość
10,70m. Rezultat ten był sporo słabszy od jej rekordu życiowego, ale rywalki w tym dniu
również nie miały najlepszej
dyspozycji. Dzień wcześniej
Neska zdobyła brązowy medal w rzucie dyskiem rzucając
35,85. Cztery pierwsze zawod-

czasem ale na podkreślenie
zasługuje fakt, ze była o rok
młodsza od większości rywalek i udźwignęła presję bycia
jedną z faworytek do medali.
Ze srebrnym medalem wróciła
Anna Rędzia, która w rzucie
oszczepem ustanowiła rekord
życiowy - 28,60m. Biorąc pod
uwagę, że Rędzia na co dzień
trenuje piłkę nożną , a lekką
atletykę uprawia „przy okazji”
w ramach treningu ogólnorozwojowego, to jej występ w
Kozienicach był również zaskoczeniem. Tuż za podium,
na czwartych miejscach uplasowali się: oszczepnik Mateusz Szubiński – z rekordem
życiowym 44,12m oraz Łukasz
Krawczyk, Brajan Plewiński,
Jakub Walczak I Hubert Sąpór
w biegu rozstawnym 4x 100m.
Cenne punkty dorzuciła Kinga
Kalbarczyk – piąta w dysku
– 28, 66 ( rek.życ.) i ósma w
kuli. Dobrze spisali śię biegacze - Sąpór był szósty na
najdłuższym dystansie 2000m,
Krawczyk siódmy na 1000m,
obaj z rekordami życiowymi.
Dwa punkty to zasługa Daniela Woźniaka, szóstego na
110m ppł i ósmego na 300 m
ppł. Siódmą lokatę na 300 m
wywalczył Adam Piórkowski.
Dzień wcześniej, Piórkowski
zaprzepaścił szansę na medal
wywracając się w biegu płotkarskim. Ambitny zawodnik
ukończył dystans plasując się
ostatecznie na dziewiątym
miejscu. W pchnięciu kulą

Beata Malinowska z nowym rekordem okręgu w rzucie dyskiem

niczki uzyskały wyniki, które
plasują się w czołowej dziesiątce w kraju. Miłą niespodziankę sprawiła Justyna Paluch,
która na dystansie 300m ppł
była druga z czasem 38,94s. Justyna wprawdzie legitymowała
się przed ﬁnałem najlepszym

miłym akcentem było szóste
miejsce Wojciecha Dobrowolskiego. Zajmując ósme miejsca, po punkcie zdobyli jeszcze
Marlena Ślusarczyk na 300m
ppł i sztafeta 4x 100m dziewcząt biegnąca w składzie Aleksandra Syta, Klaudia Bień, Iga

Bińkowska i Klaudia Wlazła.
Należy podkreślić, że ULKS
Jedlińsk zajął w bieżącym roku
najwyższe miejsce w punktacji
klubowej w jedenastoletniej historii startów w mistrzostwach
makroregionu. Do Małego Memoriału im. Janusza Kusocińskiego, będącego ﬁnałem Mistrzostw Polski w tej kategorii
wiekowej zakwaliﬁkowały się
Maja Neska (w dwóch konkurencjach) oraz Justyna Paluch.
Szansę na występ w Kielcach
maja także zawodnicy, którzy
we wrześniowych zawodach
uzyskali wartościowe wyniki
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uszowi Szubińskiemu w rzucie
oszczepem - 43,92m, Patrycji
Plewińskiej za bieg na 1000m –
3,17,66 oraz Mai Neska w rzucie dyskiem 34,05m. Ostatnie
dwa brązowe medale to zasługa
sztafet dziewcząt i chłopców na
dystansie 4x100m. Justyna Paluch, Marlena Ślusarczyk, Iga
Bińkowska i Aleksandra Syta
pobiegły w najlepszym czasie
w sezonie 54,20s. Ta sama sztuka udała się chłopcom. Adam
Piórkowski, Daniel Woźniak,
Jakub Walczak i Hubert Sąpór
rozstawny dystans 400 m pokonała w 48,70s.

Skacze Agnieszka Paluch

mieszczące się w czołowej trzydziestce w kraju.
Młodzicy po(d)bili stolicę
Z udziałem ponad 400 startujących, tydzień przed makroregionem, odbyły się Mistrzostwa Mazowsza Młodzików w
lekkiej atletyce. Młodzi zawodnicy ULKS Jedlińsk udowodnili, że dobrze trenowali na obozach letnich w Kozienicach,
Białce Tatrzańskiej i Rewalu.
Na stadionie warszawskiego
Orła okazali się drugą za MKS
Pułtusk ekipą w klasyﬁkacji
medalowej, zdobywając w mistrzostwach województwa aż
11 medali - 4 złote, jeden srebrny i sześć brązowych. Na najwyższym stopniu podium stanęli Maja Neska w pchnięciu
kulą – 11,78m, Anna Rędzia
w rzucie oszczepem – 27,36m,
Justyna Paluch w biegu 300 m
ppł – 48,30 s oraz Hubert Sąpór w biegu na dystansie 600
m – 1,32,19min. Skacząc w dal
5,47 srebro zapewnił sobie Jakub Walczak. Brązowe medale
przypadły Kindze Kalbarczyk w
pchnięciu kulą - 10,24m, Mate-

W oczekiwaniu na derby
Trwają rozgrywki na wszystkich poziomach piłkarskich.
Jedyny nasz reprezentant w
klasie A - LKS Jedlińsk gra słabo i wygląda na to, że będzie
się bronił przed spadkiem. Do
tej pory Jedlińsk wygrał dwa
spotkania, przegrał siedem
i plasuje się na trzynastym
miejscu mając zaledwie trzy
punkty przewagi nad ostatnim
GKS Belsk Duży. Piłkarze LKS
stracili już 23 bramki strzelili
jedynie 7 goli. Przypomnijmy,
że po przegranym na koniec
ubiegłego sezonu barażu o

klasę okręgową z Iłżanką Kazanów w zespole zaszły spore
zmiany. Funkcję dotychczasowego i wielokrotnego trenera
Romana Małka (niestety, niedocenianego w środowisku –
p.aut.) objął Andrzej Ośka. Są
także istotne zmiany kadrowe.
– Przykro to mówić, ale przyszłość drużyny seniorów widzę
w czarnych barwach – mówi
trener Ośka. Mimo, że z zespołu odszedł najlepszy snajper
Janiszewski, nie gra Sławomir
Molenda, brakuje Filipa Okruty to przy pełnym zaangażowaniu ze strony pozostałych
zawodników można zdobywać
punkty i spokojnie grać na poziomie środkowych zespołów
w tabeli. To typowy amatorski
zespół, w którym zawodnicy
grają i pracują lub uczą się.
Dlatego trudno żądać od nich
więcej. Klub może korzystać
z dobrych obiektów do gry i
treningu, niezłego zaplecza i
dozwolonej prawem pomocy
gminy. Ale jeśli na treningu
mam tylko po kilku piłkarzy z
pierwszego zespołu, a na mecz
trudno zebrać 11 zawodników
to nie będzie dobrze. Młodzież
jeszcze zbyt mało potraﬁ a i
tych nie ma zbyt wielu, którzy
mogą zagrać z seniorami. Cieszy jedynie grupa naborowa,
która liczy prawie 30 chłopców
z rocznika 1999. Dwunastolatkom nie brakuje zapału, ale na
efekty trzeba będzie poczekać
– zakończył Ośka. W klasie B
coraz lepiej grają piłkarze Strażaka Wielogóra i Orła Jedlanka. Strażak po rozegraniu 5 kolejek jest wiceliderem mając na
koncie 12 pkt i cztery wygrane
spotkania. Orzeł jest szósty z
10 pkt. Dotychczasową postawę zespołów oceniają trenerzy.
– Postawiliśmy na młodzież,
czyli na chłopaków z roczników 1991-95.Prawie wszyscy
to wychowankowie. Skład uzupełniają doświadczeni Rafał
Panek i grający trener Marek
Zakrzewski – przedstawia kadrę trener- koordynator Robert
Kleczewski. Chcemy nabrać

Młodzicy ULKS Jedlińsk stanowią silną grupę na Mazowszu.

Maja Neska - dwukrotna medalistka mistrzostw makroregionu

doświadczenia i wierzymy,
że przyjdą dobre wyniki. Nie
ciąży na nas presja awansu. A
póki co, zespół potraﬁ się mobilizować w trudnych momentach, wygrać na wyjeździe, czy
też odwrócić losy teoretycznie
przegranego pojedynku, jak to
miało miejsce w meczu z Iskrą
Zbrosza Duża. Przegrywaliśmy u siebie 0:2, wygraliśmy
3:2. To cieszy i oby tak dalej.
Optymizmem napawają nas
też niezłe wyniki chłopców z
rocznika 1995 występujących
w Radomskiej Lidze Juniorów
Młodszych, którzy liderują w
grupie. – zakończył. Zespół
Orła przystąpił do rozgrywek
w składzie, który siłą gry jest
zbliżony do tego z poprzedniego sezonu - opowiada trener
Radosław Oﬁara. – Wprawdzie
ubyło dwóch zawodników,
ale do drużyny wrócił Sebastian Górnik oraz zasilili nas
bramkarz Henryk Żurowski
ze Starej Błotnicy oraz Mariusz
Nowak z Sadownika Błędów.
Gramy całkiem dobrze, ale
uciekło nam kilka punktów.
W końcówkach spotkań, praktycznie w doliczonym czasie,
traciliśmy bramki, które miały
istotny wpływ na nasz dorobek i miejsce w tabeli. Może
to braki kondycyjne, może
brak właściwej koncentracji,
a może zdecydował przysłowiowy łut szczęścia sprzyjający
rywalom – rozważał. – Myślę,
że z każdym meczem zgranie
piłkarzy będzie coraz lepsze
i da to konkretne efekty – nie
krył optymizmu trener Oﬁara.
Natomiast kibice z niecierpliwością oczekują bezpośredniej
konfrontacji naszych drużyn,
do której dojdzie 23 października w Wielogórze. Początek
spotkania o godzinie 15:00.
Krystian Kilar
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Święto Pieczonego Ziemniaka

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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