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Zaledwie zimy minęła pogróżka,
W łagodnym, miękkim i tkliwym powiewie,
W sad nagi wchodzi wiosna, nowicjuszka,
Skromna, co jeszcze o swych czarach nie wie. (...)
Leopold Staff „Sad o przedwiośniu”

1

:: Słowo Wójta ::
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy,
życzę Państwu, aby Chwała Zmartwychwstania
Pańskiego na długo zagościła w Państwa sercach
i rozpaliła wiarę w siebie i swoje możliwości.
A nadchodząca wiosna, niech
obudzi w Was Drodzy Państwo zapomniane marzenia i młodzieńczy optymizm w podchodzeniu do przeciwności losu.
Wojciech Walczak
:: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ::

OGŁOSZENIE

9 stycznia 2005 r po raz trzynasty zagrała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy . Trzeci
raz grała w Jedlińsku. Stało się to za sprawą młodzieży i nauczycieli z Publicznego Gimnazjum
im. Biskupa P. Gołębiowskiego.
Mimo dość mroźnego wiatru
uczniowie wraz z opiekunami
kwestowali już od wczesnego
ranka. Kwesta przed kościołami
do uskrzydlonych puszek odbywała
się w Jedlińsku, Jankowicach, Jedlance i Lisowie.
Bardzo miłym akcentem było wystąpienie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku.
Występ wzbudził duże zainteresowanie i radość
wśród mieszkańców Jedlińska. Po rozliczeniu w
banku Sztabu, który mieścił się jak co roku w budynku Teatru Powszechnego w Radomiu okazało
się, że łączna kwota wyniosła 3219,07 zł.

Przypominamy, że został wprowadzony obowiązek
wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1
stycznia 2001r.
W następujących terminach:
1. Od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005
r. dowodów wydanych w latach 1981 - 1991 ,
2. Od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006
r. dowodów wydanych w latach 1992 - 1995,
3. Od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia
2007 r. dowodów wydanych w latach 1996 - 2000 r.
Minął termin wymiany dowdów:
1. 31 grudnia 2003 r. - dowodów wydanych w latach
1962 – 1972,
4. 31 grudnia 2004 r. - dowodów wydanych w latach
1973 – 1980,

Zbiórki w poszczególnych miejscowościach wyglądały następujaco:
Jedlińsk
1226,35 zł
Jankowice
1045,42 zł
Lisów
565,05 zł
Jedlanka
382,25 zł
Wszystkim oﬁarodawcom, muzykom orkiestry
ochotniczej straży pożarnej w Jedlińsku jak też proboszczowi z paraﬁi Jankowice (za ciepłe przyjęcie wolontariuszy) serdeczne, serduszkowe podziękowania.

Jolanta Politowska

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
Wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego.
Do wniosku załącza się :
- dwie aktualne fotograﬁe o wymiarach 35 x 45 mm,
- odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
- za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł, którą wpłaca się w kasie urzędu gminy.
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od
osób:
- ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z
danymi zawartmi we wnioski,
- zobowiązanych do wymiany z powodu administracyjnej
zmiany nazwy, nazwy ulicy lub numeru domu,
- które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
- przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.
Dowód osobisty odbiera się osobiście.
( B.M.)
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:: Przeżyli razem ::
Józefa i Stanisław Wędzonkowie
Marianna i Jan Miedzakowie
Marianna i Józef Skoczkowie
Zoﬁa i Jan Sałacińscy
Krystyna i Eugeniusz Grzegorczykowie
Maria i Aleksander Bartulowie
Zoﬁa i Stanisław Bednarczykowie
Leokadia i Jan Skoczkowie
Wanda i Adam Gosowie

- ponad 65 lat

- ponad 60 lat

W uroczystości wzięła udział Przewodnicząca Rady
Gminy Jedlińsk - Pani Maria Powroźnik.
Były kwiaty, tort i tradycyjna lampka szampana. Uroczystość umilił występ młodzieży z Publicznego Gimnazjum im. bpa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku .
Wszystkim Jubilatom życzymy wszelkiej pomyślności,
długich lat życia w zdrowiu i miłości w atmosferze wzajemnego zrozumienia i tolerancji. Niech następne lata przyniosą Państwu radość i szczęście, abyśmy mogli spotykać
się jeszcze wiele razy na kolejnych Jubileuszach.

- ponad 50 lat

W dniu 17 grudnia 2004 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, odbyła się miła uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanych przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Medale wręczył Wójt Gminy – Wojciech Walczak, który w swoim wystąpieniu powiedział m.in.: „... Spotkanie z
okazji tak miłego Jubileuszu jest dla mnie i naszej społeczności wydarzeniem szczególnym. Jest przecież tak niewiele
par, którym udaje się wytrwać w szczęściu i zdrowiu przez
pół wieku i dłużej. Jesteśmy świadomi, że takie związki
mogą przetrwać tylko wówczas, kiedy partnerzy gotowi są
do wzajemnych poświęceń, którzy dając coś nie oczekują
nic w zamian, darzą się wzajemną miłością i zaufaniem...”
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:: Ochotnicza Straż Pożarna ::

Pierwsi ochotnicy...
Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku została założona w roku1917 przez: Władysława Borka – miejscowego nauczyciela, który pełnił funkcję naczelnika,
Adama Szpotowicza – właściciela sklepu masarskiego,
z-cy naczelnika, Wacława Mroziewicza – pełniącego funkcję gospodarza, Franciszka Pudzianowskiego
i wielu innych.

miejscowym środowisku.
Konieczna była wpłata składki w wysokości 1-go
rubla na zakup sprzętu strażackiego.
Wszystkie fundusze na założenie straży umożliwiające jej działalność były społeczne.
Jednostka straży w tym czasie liczyła 93 członków
stanowiąc 4 oddziały: toporników, ratowniczy, wodny, porządkowy.
Po odejściu z Jedlińska nauczyciela Władysława
Borka, funkcję naczelnika straży objął Adam Szpoto-

Pompa strażacka - ręczna, czteroosobowa
Przyjęć do straży dokonywała powołana komisja
oraz Zarząd Straży, zasięgając opinii o kandydatch w
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Drużyna strażacka przed zawodami

wicz i pełnił ją 15 lat.
Z inicjatywy straży powstało kółko dramatyczne,
a dochody z przedstawień przeznaczono na budowę
remizy z wozownią i sali teatralnej. Do pożarów w
tym czasie wyjeżdżał konnym wozem stały woźnica
Roman Orłowski. W tym samym czasie organizowano
orkiestrę dętą. W 1932 roku zakupiono na potrzeby
akcji gaśniczych hydrofor, a w 1935 roku pompę.
W 1945 roku jednostka odzyskała zarekwirowany
przez Niemców wóz strażacki Mercedes. Dzięki staraniom władz straży otrzymano nowocześnie wyposażony samochód bojowy „STAR-20”, a w 1966 r. samo-

do eliminacji wojewódzkich w Kozienicach zajmując
tam ponownie I miejsce . Dalsze sukcesy to nagrody i
wyróżnienia na przeglądach w Otwocku , Piwnicznej
i Wiśle .
W 1987 r. obchodzono Jubileusz 70-lecia powstania Straży i 60-lecia istnienia Orkiestry .
W 1995 r. jednostka OSP w Jedlińsku zostaje włączona przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnrj do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i w struktury Mazowieckiej Brygady
Odwodowej . W 2003 roku jednostka uczestniczyła w
likwidacji 121 zdarzeń -104 pożarach i 17 miejscowych zagrożeniach z zakresu ratownictwa drogowego przy trasie Nr 7. OSP jest również zarejestrowana
jako Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Straż otrzymała ze srodków budżetu Gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w 2004
roku nowoczesny samochód gaśniczy „STAR” (zdjęcie poniżej).

Star 20 - lata 60

chód –beczkowóz .
W 1965 r. wspólnym wysiłkiem całego społeczeństwa, członków straży, i orkiestry przystapiono do budowy nowego Domu Strażaka , którą zakończono w
1971r.
Ziemię pod budowę obiektu ofiarował dziedzic
–Ignacy Trzciński w 1919 roku , kiedy rozpoczęto budowę pierwszej strażnicy . Jednostka straży w Jedlińsku osiąga dobre wyniki na zawodach gminnych, rejonowych i wojewódzkich. W 1986 r. zorganizowano 10
osobową drużynę młodzieżową, która w tym samym
roku zajęła na zawodach gminnych I miejsce, a w nastepnym roku zwycięskie miejsce na szczeblu gminnym
i rejonowym.

Praca w OSP cieszy się dużym zainteresowaniem
ze strony młodych ludzi , którzy aktywnie pracują w
jej szeregach . Obecnie OSP liczy 94 członków, w tym
21 w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej .Nie można
jednak zapomnieć o tych , którzy współtworzyli historię jednostki . Pozostanie z nami na zawsze duch ich
społecznej pracy , zaangażowanie i wspomnienia .
Zarząd OSP w Jedlińsku :
1. Jerzy Przybyłowski - Prezes
2. Janusz Mazan - Naczelnik
3. Langierowicz Radosław - Sekretarz
4. Langierowicz Andrzej - Skarbnik

Opracował : Zarząd OSP Jedlińsk
Orkiestra OSP-dziś
Orkiestra została założona w 1927 r. przez Jana
Ziembickiego–miejscowego organistę i pierwszego
Kapelmistrza. Liczyła 14 osób. Za społeczne pieniądze zakupiono 19 instrumentów, Orkiestra w latach
1960-1962 zajęła na eliminacjach rejonowych w Radomiu I miejsce, w 1973 roku zostaje zakwalifikowana
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:: Poznajmy ich ::
Posterunek Policji w Jedlińsku I Rejon obejmuje sołectwa: Jankowice, Gutów,
Komendy Miejskiej Policji w Ra- Górna Wola, Ludwików, Wola Gutowska, Narty,
domiu ma swoją siedzibę w Je- Mokrosęk, Jedlanka, Jedlińsk, Piaseczno.
dlińsku, przy ul. Warszawskiej 4,
tel/fax (0- 48) 321 30 77.
Swoim zasięgiem obejmuje
gminę Jedlińsk oraz stację PKP w Bartodziejach.

Dzielnicowym II Rejonu jest sierżant sztabowy Jerzy Paweł Motyka, tel. kom. 069 649 70 52.
II Rejon obejmuje sołectwa: Klwatka Szlachecka, Klwaty, Kamińsk, Wielogóra, Wsola, Piastów.

Obsadę stanowi 9 funkcjonariuszy oraz Kierownik Posterunku, sierżant sztabowy Dariusz
Szydło, który tę funkcję pełni od 28.03.2002 roku.
Tel. kom. 0 696 49 70 43.
Głównym celem pracy posterunku jest dbanie
o bezpieczeństwo mieszkańców oraz ład i porządek na terenie gminy.
Teren gminy podzielony jest na trzy dzielnice.

Dzielnicowym III Rejonu jest starszy posterunkowy mgr Sebastian Marciniak.
III Rejon obejmuje sołectwa:
Lisów, Wola Bierwiecka, Bierwce, Wierzchowiny, Urbanów, Romanów, Boża Wola, Nowa Wola,
Płasków, Nowe Zawady, Stare Zawady, Kruszyna,
Czarny Ług, Janki, Jeziorno.
Dzielnicowym I Rejonu jest młodszy aspirant Mirosław Grudzień.
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:: Wolontariat ::

W roku szkolnym 2003/2004 w PG w Jedlińsku z inicjatywy pedagoga szkolnego pani Jolanty Politowskiej powstał „Klub 8”. Podlega on Fundacji „Świat na Tak”. Jego
podstawowe zasady to:
Zasada osobistej pracy i zaangażowanie na rzecz potrzebujących pomocy,
Zasada etyczna „wstyd za zło”.
Poza tym każdy wolontariusz z „Klubu 8” : pomaga rówieśnikom w trudnych sytuacjach, osobom chorym i niepełnosprawnym, wspiera ciekawe inicjatywy rówieśników,
działa na rzecz środowiska naturalnego.
Wolontariusze realizują zadania spisane w Rocznym
Planie. Są to m.in.:
- pomoc pensjonariuszom z PDPS w Jedlance,
- opieka nad mogiłami powstańców,
- prace porządkowe w Muzeum Miłośników Ziemi Jedlińskiej,
- aktywne włączanie się w akcję WOŚP (wykonanie aniołów na licytację),
- pielęgnacja roślinności wokół szkoły.
Ponadto w tym roku szkolnym wolontariusze brali udział w konkursie projektów Akademii Umiejętności.
Projekt „WSPÓŁCZESNY SKRYBA” został doceniony
przez komisję z Warszawy i wolontariusze na jego realizację otrzymali 1500 zł. Projekt ten polega na stworzeniu
nowej dokumentacji eksponatów znajdujących się w Mu-

zeum Miłośników Ziemi Jedlińskiej. Dzięki sieci ERA oraz
lokalnym darczyńcom:
- Zakład Masarski „Sadełko”
- „Wikus” s.c. Agencja Reklamowa P. Krzysztof Kudas
- Producent Parapetów „Migma” s.j.
- Piekarnia „Expuch” - Państwo Jaworscy
został zakupiony zestaw komputerowy dzięki, któremu
projekt zostanie zrealizowany.
W chwili obecnej nasz klub liczy 22 wolontariuszy.
Są nimi:
1. Malik Marta
2. Pudzianowska Magdalena
3. Zielińska Katarzyna
4. Kwiatek Beata
5. Zbiciak Milena
6. Kondys Agnieszka
4. Krzemińska Karolina
8. CieleckaEmilia
9. Oﬁara Kamil

10.Oﬁara Tomasz
11.Michalewska Diana
12.Malinowska Izabela
13.Matusik Ewelina
14.Bujała Mateusz
15.Kijas Paweł
16.Wąsik Karolina
17.Okruta Aneta
18.Kowalik Ewelina
Autor: Jolanta Politowska
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W dniu 8 lutego 2005r., zgodnie z wielowiekową tradycją, odbyło
się widowisko plenerowe „ścięcie śmierci”. W ostatni wtorek karnawału
mieszańcy Jedlińska, osądzili śmierć i ścieli jej głowę, a następnie ucztowali na Rynku przy grochówce i zespole śpiewaczym z Ludwikowa.
W bieżącym roku widowisko odbyło się na nowej scenie, zakupionej
ze środków GK d/s. RPA w Jedlińsku i nowej scenerii.
W widowisku tradycyjnie wzięli udział tylko mężczyźni. Byli poprzebierani za baby, żydów, miejską gawiedź, strażaków i dostojnych
rajców miejskich. Większość postaci widowiska to od wielu lat ci sami
wykonawcy.
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:: PODATKI W NASZEJ GMINIE ::
Do podatków samorządowych zalicza się:
1. Podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości,
od środków transportowych, podatek od posiadania psów
oraz opłata targowa).
2. Podatek rolny.
3. Podatek leśny.
Podatkowi od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej.
Podstawę opodatkowania dla gruntów stanowi powierzchnia, dla budynków powierzchnia użytkowa, a dla
budowli wartość.
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby ﬁzyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym
spółki nie posiadające osobowości prawnej.
Maksymalne stawki podaktu na każdy rok określa Minister Finansów. Rada Gminy w drodze uchwały ustala
konkretne stawki obowiązujące na terenie gminy. Może
ją obniżyć lub pozostawić bez zmian.
Stawki podatkowe podane przez Ministara Finansów oraz stawki ustalone przez Radę Gminy Jedlińsk
uchwałą nr XXII/33/2004 z dnia 07 grudnia 2004 r. i
obowiązujące na 2005 r. (Patrz tabela)
Podatek od posiadania psów płacą tylko osoby ﬁzyczne, które są właścicielami psów. Podatek ten na terenie

lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach
rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na działalność gospodarczą inną niż rolnicza.
Podatnikami podatku rolnego są osoby ﬁzyczne, osoby
prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym spółki, które:
- są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów
- są użytkownikami wieczystymi gruntów
- są posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa lub gminy – jeżeli posiadanie wynika z umowy
zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego
- są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego, z wyjątkiem
gruntów wchodzących w skład zasobu Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów
Państwowych.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
- dla gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas
użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina
Jedlińsk należy w II okręgu podatkowego)
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów ﬁzycznych
wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Podatek rolny za dany rok podatkowy wyliczamy według wzoru:

Stawka ustalo- Stawka ustalona przez Mini- na przez Radę
stra Finansów Gminy Jedlińsk

Przedmiot opodatkowania
Powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwaliﬁkowania w ewidencji
gruntów
Powierzchnia gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,66 zł

0,62 zł

0,32 zł

0,13 zł

Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych lub ich części

0,54 zł

0,45 zł

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą

17,98 zł

14,50 zł

8,37 zł

7,45 zł

3,61 zł

3,50 zł

6,01 zł

3,20 zł

2%

2%

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwaliﬁkowanym
materiałem siewnym
Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych
Powierzchnia użytkowa pozostałych budynków lub ich części w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Wartość budowli
naszej gminy pobiera się od trzeciego i następnych, natomiast pierwsze dwa psy, zarówno w gospodarstwach rolnych jak i w nieruchomościach są zwolnione.
Podatek rolny obciąża wszystkie grunty sklasyﬁkowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne
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1. Hektary przeliczeniowe mnożymy przez równowartość
pieniężną 2,5q żyta, obliczoną według średniej ceny żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy
2. Hektary ﬁzyczne mnożymy przez równowartość pie-

niężną 5q żyta, obliczoną według średniej ceny żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.
Według komunikatu Prezesa GUS średnia cena żyta
na 2005 rok wynosi 37,67 zł/q, zaś stawka obowiązująca na terenie naszej gminy, ustalona przez Radę Gminy
uchwałą nr XXII/31/2004 z dnia 07 grudnia 2004 r. została obniżona do wysokości 32 zł/q.
Podatnikami podatku leśnego są osoby ﬁzyczne, osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej , które są:
- właścicielami lasów
- posiadaczami samoistnymi lasów
- użytkownikami wieczystymi lasów
- posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
Przedmiotem opodatkowania są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne sklasyﬁkowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok
podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m sześciennego drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze
trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla
lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skaład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Podstawowa stawka,
wedle której oblicza się podatek leśny w 2005 r. wynosi 26,
488 zł z 1 ha. Rada Gminy nie zmieniła wysokości stawki,
w związku z czym na terenie naszej gminy podatek leśny
liczony będzie według stawki podstawowej.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następujacego po miesiącu, w którym powstały
okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Osoby ﬁzyczne są zobowiązane złożyć do właściwego organu podatkowego informacje o:
- nieruchomościach i obiektach budowlanych,
- gruntach,
- lasach,
sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku
podatkowego, lub o zaistnieniu zmian. Podatek rolny,
od nieruchomości i leśny za dany rok podatkowy dla osób
ﬁzycznych ustala się w drodze decyzji (nakazu płatniczego) i płatny od jest w czterech ratach: do dnia 15 marca,
15 maja, 15 września i 15 listopada.
Natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne
oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej zobowiązane sa do 15 stycznia złożyć właściwemu organowi
podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomości,
rolny i leśny na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości i leśny należy wpłacać
bez wezwania, na rachunek budżetu gminy, w proporcjonalnych ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca,
natomiast podatek rolny w czterecha ratach w terminach:
15 marca. 15 maja,
15 września, 15 listopada.

ULGI

Podatnicy podatku rolnego mogą ubiegać się o następujące ulgi:
- ulgę z tytułu nabycia gruntów – dotyczy gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwo rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie
przekraczającej 100 ha
- ulgę inwestycyjną – z tytułu wydatków poniesionych na
budowę lub modernizację budynków inwentarskich oraz
zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę i urządzeń do wykorzystywania
na cele produkcyjne naturalnych żródeł energii (wiatru,słońca , spadku wód)
- ulgę żołnierską – dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, którzy bezpośrednio przed powołaniem do służby prowadzili gospodarstwo rolne, bądź
bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowali w
gospodarstwie rodziców.

Podatnicy, którzy po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą, mogą ubiegać
się o zwolnienie z podatku od nieruchomości
gruntów, budynków, budowli lub innych części
zajętych na prowadzenie działalności stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorcy na terenie gminy Jedlińsk.
O zwolnienie mogą również ubiegać się
przedsiebiorcy, którzy rozszerzą działalność,
pod warunkiem utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy.
Podatek od środków transportowych
Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia podatku od środków transportowych jest ustawa z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.
Dz. U. z 2002 r nr 9 , poz. 84 ). Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:
- samochody ciężarowe o DMC od 3,5 t ,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów
od 3,5 t.
- przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7 t.
- autobusy.
Obowiązek podatkowy ciąży na osobach ﬁzycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych oraz na jednostkach organizacyjnych niemających
osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ gminy , na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba
podatnika.
Wysokości stawek podatku, dotyczących poszczególnych środków transportowych określa uchwała
nr XXII/34/2004 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 07 grudnia
2004 r.
Podatek od środków transportowych jest płatny w
dwóch równych ratach , w terminie do dnia 15 lutego i do
15 r. września każdego roku.

11

:: UWAGA ROLNIKU ::
INFORMACJA DLA POSIADACZY ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH

rolnik zakłada pocztówkę „zgłoszenie bydła do rejestru” na
której wpisuje nr kolczyka założonego cielęciu, nr kolczyka
matki cielęcia, płeć, rasę /HO,RW,MM, MS/ typ użytkowy,
datę urodzenia i przesyła ją do Agencji. Prawidłowo wypełnione zgłoszenie jest podstawą otrzymania paszportu.
UWAGA: Proszę rozliczać się z pobranych kolczyków do
końca roku !!!
Jeżeli nie dopełnicie Państwo tego obowiązku nie otrzymacie kolczyków na rok następny.
Osoby sprzedające:
1. Mogą sprzedać zwierzę oznakowane.
2. W księdze rejestracji wpisać nr siedziby stada do którego zwierzę jest sprzedawane i datę sprzedaży,imię i nazwisko albo nazwę nabywcy.
3. Fakt sprzedaży zgłosić do Biura Agencji.
Osoby kupujące:
1. Proszę kupować bydło jedynie już zakolczykowane z
paszportem lub zaświadczeniem, ewentualnie spisać numer gospodarstwa, nr kolczyka matki, nr siedziby stada.
2. W przypadku braku paszportu na cielęta należy zapisać
dane adresowe osoby sprzedającej tak aby w terminie późniejszym można było od tej osoby uzyskać paszport. / kupując proszę spytać czy ciele zostało zgłoszone do rejestru,
gdyż jest to warunek wystawienia paszportu/.
3. Każde kupione zwierzę należy zgłosić na druku przemieszczenia do Agencji. Należy ten fakt odnotować również we własnej księdze rejestracji stada podstawowego.
UWAGA : Zwierzę kupione bez kolczyków nigdy nie zostanie zarejestrowane.

W dniu 01.05.2004 weszła w życie ustawa o systemie
identyﬁkacji i rejestracji zwierząt. Ustawa ta nakłada na
rolników obowiązek zgłoszenia do Rejestru zwierząt gospodarskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, danych o prowadzonej
przez siebie hodowli krów, świń, kóz i owiec . Pierwszym
etapem było kolczykowanie krów. Jeżeli dopełniliście już
Państwo tego obowiązku to znaczy, że Wasze stado krów
zostało zarejestrowane i otrzymało swój numer. Obecnie
powinniście Państwo zgłosić stado świń, kóz lub owiec
jeżeli taką hodowlę prowadzicie. Kolejne obowiązki jakie z
tej ustawy wynikają to:
1. Obowiązek prowadzenia księgi rejestracji, /w formie
książkowej lub informatycznej/ w której podaje się min.
numer siedziby stada oraz liczbę zwierząt, nr identyﬁkacyjny zwierzęcia, nr matki, kod zdarzenia, które spowodowało przybycie lub ubycie zwierzęcia z siedziby stada. Wpisu
do księgi dokonuje się w terminie 7 dni od dnia, w którym
nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.
2. Obowiązek zgłoszenia w ciągu 7 dni /w przypadku
trzody chlewnej, owiec i kóz w ciągu 30 dni/ kierownikowi biura ARiMR każdego zdarzenia powodującego zmiany
liczebności stada a w szczególności:
- sprzedaż, bądź przemieszczenie zwierzęcia pomiędzy stadami /zgłasza kupujący i sprzedający/
- urodzenia
- padnięcie albo zabicie zwierzęcia /konieczne poświadczenie zakładu utylizującego lub hodowcy lisów i zaświad- GDZIE SZUKAĆ KOLCZYKOWNICY DLA KRÓW
Informujemy, że otrzymane z ARiMR 5 kolczykownic
czenie od lekarza weterynarii leczącego wcześniej zwierze,
rozdzieliliśmy
wybranym sołtysom i przyporządkowaliktóre padło/
śmy
im
do
obsługi
niżej wymienione sołectwa.
- ubój zwierzęcia /uboju można dokonać tylko w wyspeIrena Walczak
(Patrz tabela)
cjalizowanych ubojniach,
GDZIE
SZUKAĆ
KOLCZYKOWNICY
DLA
KRÓW
one również wysyłają w
Adres
Nr telefonu
Wykaz sołectw do obsługi
Imię i Nazwisko
tej sprawie informacje do
Agencji/.
Bierwce, Urbanów, Jeziorno,
Rudecka Teresa
Bierwce 106
32 16 197
Kruszyna, Wierzchowiny,
Jak Państwo widzicie inBoża Wola, Czarny Ług
formacje o ruchu w stadzie przekazywane są do
Klwatka Szlachecka,
Gos Tadeusz
Klwaty 40
384 77 08
Wielogóra, Wsola, Kamińsk,
Agencji z dwóch źródeł.
Piastów, Klwaty, Marcelów
Te informacje są podstawą
dokonania zmian w rejeLisów, Bierwiecka Wola, PiaSułek Maria
Lisów 26
32 13 836
seczno, Jedlińsk
strze dotyczącym Państwa
stada.
Ludwików, Jankowice
Pobrane kolczyki można
Kaszuba Mirosław Ludwików 36
32 13 571
Górna Wola, Gutów, Narty,
założyć wyłącznie zwierzęMokrosęk
tom urodzonym z matek
Płasków, Nowe Zawady,
zarejestrowanym we właStare Zawady, Janki, RomaKolbus Edward
Płasków 31
32 13 114
snym stadzie. Na każde
nów, Jedlanka, Wola Gutowzakolczykowane np. ciele
ska
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GDZIE ODSTAWIAĆ PADŁE ZWIERZĘTA
1. Zakład Przetwórstwa Rolnego „DANIELÓW”
w Radomiu ul. Energetyków 24 tel. 36-42-179. Cena
za dużą sztukę 50 zł. i 10 zł. za sztukę małą.
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sar-Trans
z Grójca tel. 664-45-57.
Cena do uzgodnienia.
INSEMINACJA
Informujemy, że na terenie gminy Jedlińsk inseminację bydła i loch prowadzi Pan Cezary Pietruszewski
tel. 610-68-50. Zabiegi są najbardziej skuteczne na początku rui. Cena usługi w zależności od wykorzystanego materiału kształtuje się od 45 do 65 zł. /IW/
CZAS SKŁADAĆ WNIOSKI O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE

Przypominamy, że wnioski o dopłaty bezpośrednie należy składać w Biurze ARiMR w Radomiu przy
ul. Lubelskiej 65 w terminie od 15 marca do 15 maja
2005 r.
Natomiast ci rolnicy, którzy takich wniosków jeszcze nie składali powinni się zgłosić do biura Agencji
aby wypełnić wniosek o nadanie numeru dla gospodarstwa, pobrać druki dot. dopłat wraz z instrukcją,
wymierzyć uprawy, nanieść dane i złożyć w biurze
ARiMR.
Uwaga: w tym roku obowiązują nowe wzory wniosków.
/I.W./

:: Obowiązki przedsiębiorców w zakresie
gospodarki odpadami ::
Przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania nimi, jeżeli rocznie
wytwarza odpady w ilości:
- do 0,1 tony-odpady niebezpieczne albo
- powyżej 5 ton-odpady inne niż niebezpieczne
Uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jeżeli wytwarza
odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 tony rocznie.
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli rocznie wytwarza powyżej:
- 1 tony odpadów niebezpiecznych lub
- 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne
Organem właściwym do załatwiania tych spraw jest
Starosta a w niektórych przypadkach Wojewoda (w
zależności od rodzaju i rangi przedsięwzięcia).
Przedsiębiorca jest obowiązany zbierać odpady w
sposób selektywny.
Szczególnie istotne są zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów np.:

- olejami odpadowymi
- odpadami w postaci baterii lub akumulatorów
W przypadku magazynowania odpadów, może odbywać się ono na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, nie dłużej niż przez okres 1 roku
w przypadku odpadów przeznaczonych do składowania oraz nie dłużej niż 3 lata w przypadku odpadów,
przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia.
Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie
gospodarki odpadami, chyba że działalność taka nie
wymaga uzyskania zezwolenia.,
Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji
zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych z zastosowaniem:
- karty przekazania odpadu
- karty ewidencji odpadu.
Sporządzenie na formularzu zbiorczym zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi i przedłożenie marszałkowi województwa w terminie do końca pierwszego
kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.
Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą prowadzić
uproszczoną ewidencję odpadów, z zastosowaniem
wyłącznie karty do przekazania odpadu w przypadku,
gdy spełniają następujące warunki:
- wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100
kg rocznie
- wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi w ilości do 5 ton
rocznie
W przypadku odpadów komunalnych, ich ewidencji dokonują podmioty prowadzące działalność polegającą na odbieraniu tych odpadów.
Zwolnienie w zakresie prowadzenia ewidencji dla
niektórych rodzajów odpadów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku
(Dz. U. Nr 152, poz. 1735).
Dodatkowe informacje odnośnie obowiązków
przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami
można uzsykać w Starostwie Powiatowym w Radomiu, ul. Domagalsiego 7, tel. 36-55-801.
Piotr Okleja

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI
WYMIANY PRAW JAZDY.
Przedłużono do dnia 30 kwietnia 2005 roku
termin wymiany praw jazdy wydanych od dnia
1 stycznia 1984 roku do dnia 30 kwietnia 2004 r.
Prawa jazdy wydane od dnia 1 maja 1993 roku
do dnia 30 Czerwca 1999 roku podlegają wymianie do dnia 30 Czerwca 2006r.
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:: Z PR AC R ADY GMINY JEDLIŃSK ::
Rada Gminy Jedlińsk obradowała na sesjach w
dniu: 7 i 28 grudnia 2004 r. oraz 28 lutego br.
Podjęła uchwały w sprawach:
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok,
(trzy uchwały)
- ceny żyta przyjętej do obliczania podatku rolnego na
2005 rok,
- podatku od posiadania psów ,
- podatku od nieruchomości ,
- ustalenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie gminy Jedlińsk na 2005 rok,
- uchwalenia Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok ,
- uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok ( sesja w
dniu 28 grudnia 2004 r. ),
- wyboru banku do obsługi budżetu gminy Jedlińsk ,
- uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z
Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Jedlińsk ,
- wynagrodzenia Wójta ,
- wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Nr
XII/39/2003 z dnia 23 października 2003 r. o zwolnieniach w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie
gminy Jedlińsk ,
- przekazania środka trwałego ( samochód dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Renault do selektywnej
zbiórki nieczystości stałych ),
- zasad wynagradzania nauczycieli , ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz innych
składników wynagrodzenia, a także wysokości zasad
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Jedlińsk oraz granicach ich obwodów:
-zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania
ścieków ,( stawki pozostały na poziomie 2004 r.)
-uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Jedlińsk na 2005 r.,
-przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk ,
-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Jedlanka.
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W tym samym czasie Wójt wydał Zarządzenia w
sprawach:
-przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu Gminy
Jedlińsk na 2005 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy (trzy Zarządzenia),
- podziału części rezerwy ogólnej na 2004 rok (dwa
Zarządzenia),
- powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji przedmiotów nietrwałych
i materiałów na stanie UG i w jednostkach organizacyjnych UG,
- przeprowadzenia inwentaryzacji.
Stałe Komisje Rady Gminy Jedlińsk analizowały
budżet gminy na 2005 rok przedłożony przez Wójta i
wypracowały wnioski, które przesłano do Komisji Budżetu i Finansów. Komisja Rozwoju Gospodarczego i
Rolnictwa na posiedzeniu wyjazdowym w ubiegłym
roku zapoznała się ze stanem dróg i obiektów, które
były ujęte w projekcie nowego budżetu .
Ostatecznie Rada uchwaliła budżet na 2005 rok w
wersji przedłożonej przez Wójta w terminie zgodnym
z ustawą o ﬁnansach publicznych tj. do końca 2004
roku.
Przewodniczący stałych Komisji Rady przedstawili
plany pracy na 2005 rok, które były zatwierdzone na
posiedzeniach już w nowym roku. W pracach Komisji uczestniczyli oprócz radnych zaproszeni Goście:
Starosta Radomski, Radni, reprezentujący naszą gminę w Radzie Powiatu , Dyrektor Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jedlińsku,
Dyrektor Biblioteki Gminnej, Gminnego Ośrodka
Kultury w Jedlińsku, Wójt, Skarbnik Gminy, Sekretarz
Gminy.
W związku z rezygnacją z dniem 31 grudnia 2004r.
Pana Ryszarda Jonczyka z pełnienia funkcji sołtysa Wierzchowin Przewodnicząca Rady Gminy Maria Powroźnik zwołała zebranie wiejskie na dzień 28
grudnia 2004 r. Mieszkańcy Wierzchowin w głosowaniu tajnym wybrali do pełnienia tej funkcji Pana Stanisława Romanowskiego. Serdecznie gratulujemy .
Następna sesja Rady Gminy Jedlińsk planowana
jest na dzień 29 marca 2005 r.
Ewa Koper

:: Sport ::
Sekcja strzelecka DRAGON przy
ULKS JEDLIŃSK

W okresie zimowym 2004/2005, mimo okresu
świątecznego i ferii, bez przerwy trwała praca szkoleniowa na strzelnicach.

Po rekordowym 2004 r., w którym sekcja zdobyła 11 punktów w klasyﬁkacji osiągnięć klubów sportowych prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu, w nowym roku mamy szanse co
najmniej utrzymać te wyniki.
Jeszcze tylko do końca roku szkolnego barwy Jedlińska reprezentować będą zawodnicy z kadry wojewódzkiej Mazowsza, mistrzowie województwa i
medaliści zawodów ogólnopolskich. Należą do nich:
Mateusz Skoczek (od 2005 r. członek kadry narodowej, posiadacz I klasy sportowej, mistrz makroregionu 2003r. ), Michał Kurpik (Mistrz Polski LOK,

mistrz makroregionu 2004), Ernest Szymczyk (wicemistrz makroregionu 2004r.), Michał Fijałkiewicz
(fot.1) (wszyscy z II klasą sportową). Wszystkimi zainteresowani są działacze dużych klubów sportowych.
Trwają rozmowy dotyczące dalszej kariery sportowej
chłopców.

Nie zapominamy o następcach. Gmina obﬁtuje
w wiele talentów. Dużo radości w ostatnich dniach
sprawiają wyniki Julity Rędzi (fot.2). W ciągu zaledwie dwóch tygodni w konkurencji karabinu pneumatycznego kpn 30 i kpn 40, poprawiła dwa rekordy
klubu sprzed trzech lat w grupie wiekowej młodziczek
należące do tej pory do Ireny Olszewskiej. 26 lutego
rywalizując ze starszymi zawodniczkami z Legii Warszawa i Hamera Kozienice wywalczyła z bardzo dobrym wynikiem (371 pkt. na 400), II miejsce w Mistrzostwach Warszawy i II klasę sportową.
Rozpoczęły się starty i przygotowania do najważniejszych w bieżącym roku zawodów ogólnopolskich,
w tym eliminacji do XI Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Jednocześnie w marcu organizowany będzie nabór do sekcji dla uczniów klas szóstych szkół
podstawowych. Zainteresowaną młodzież, zwłaszcza
dziewczęta, zapraszamy na strzelnicę PSP Jedlińsk we
wtorki i czwartki.
Dotychczasowe wyniki z zawodów ogólnopolskich
wykazują, że rywalizować z powodzeniem można z
największymi klubami sportowymi w kraju (jak Legia Warszawa, Śląsk Wrocław, Gwardia Zielona Góra,
Flota Gdynia itd.) Przybywa coraz więcej młodzieży.
Niestety borykamy się z niewystarczającą ilością nowego sprzętu i pojemnością strzelnicy (4 stanowiska
wobec 30 – 40 w dużych klubach). Poszukujemy strategicznego sponsora. Mamy nadzieję, że najlepsi zawodnicy po ukończeniu gimnazjum nie będą musieli
odchodzić do innych bogatszych klubów.
Mariusz Kilar
Pięćdziesięcioosobowa grupa uczniów jedliński szkół,
przygotowując się do wiosennych startów, budowała formę
na obozie w Wiśle.
Warunki do treningu były znakomite. Mnóstwo śniegu,
wspaniała pogoda, urozmaicone trasy. Odbyliśmy sporo
pieszych wycieczek. Najwięcej wrażeń dostarczyły wyjścia
„do góry”. Sprawdziło się góralskie powiedzenie „pójdzies
wysoko – widzis het, daleko”. Cudowną panoramę Beskidów mogliśmy podziwiać z Jarzębatej, Trzech Kopców,
Kozińca, Ciekowa. Niestety na Baranią Górę, by móc zdobywać ten stosunkowo łatwy do wejścia w okresie letnim
szczyt, było za daleko i pokrywa śniegu była zbyt duża.
Interesująca była wycieczka nad zaporę i Jezioro Czernieńskie(miejsce połączenia Białej i Czarnej Wisełki) oraz
spacer doliną Białej Wisełki. Przy przełomie Czarnej Wisełki, w góralskim szałasie był czas na ognisko i pieczenie
kiełbasek. Obejrzeliśmy też (szkoda, że tylko z zewnątrz)
rezydencję prezydentów RP, wybudowaną dla Ignacego
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Mościckiego, a obecnie odrestaurowaną przez Aleksandra
Kwaśniewskiego.
Z zainteresowaniem przyglądaliśmy się makiecie nowej
skoczni narciarskiej, która ma powstać do końca 2006 roku
w Wiśle Malince, obiektowi wspaniale wkomponowanemu
w okoliczny krajobraz.

Na rynku w Wiśle, stojąc pod olbrzymim telebimem,
dopingowaliśmy Adama Małysza, który zmagał się z wiatrem na Mistrzostwach Świata w Oberstdorﬁe. Niedosyt po
starcie naszych skoczków musieliśmy zastąpić słodziutkim
„Ciachem Mistrza” w słynnej cukierni „U Janeczki”.
Po treningu czas na rekreację – zajęcia na pływalni lub
stoku narciarskim. Wolne chwile można było urozmaicić
grą w bilard, tenisa stołowego lub kręgle.
Warto dodać, że wraz z kadrą Mazowsza juniorów trenowały w Szklarskie Porębie Joanna Pluta i Anna Cielniak.

Finalistki Mistrzostw Polski Młodzików z ub. roku przygotowują się obecnie do zdobycia minimów, uprawniających do Tartu w ﬁnałach leniej Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Zdaniem trenera kadry Kazimierza Zręciny
dziewczyny przepracowały zgrupowanie solidnie. Co ważne, obie są bardzo zadwolone z pobytu i już planują wyjazd
na kolejny obóz w kwietniu.
Krystian Kilar

UKS „Skrzat”

Uczniowski Klub Sportowy „ Skrzat ” działający przy
PSP w Starych Zawadach został powołany w 1998r. Głównym inicjatorem powołania do życia UKS „ Skrzat” była
mgr Iwona Śmiechowska.
Dzięki utworzeniu klubu szkoła otrzymała nieodpłatnie
sprzęt do unihokeja, lekkiej atletyki, tenisa stołowego.
Podstawowym zadaniem UKS jest organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na angażowanie wszystkich uczniów
do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw,
uczestniczenia w imprezach sportowych oraz organizowanie działalności sportowej z uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych. Uczą się pokonywania trudności, zdobywania sukcesów, kształtowania wytrzymałości, hartu i odwagi. Zajęcia te przyczyniają się do wzrostu zainteresowania
współzawodnictwem, kształcą silną wolę, uczą konsekwencji w osiąganiu zamierzonych celów.
W skład UKS wchodzą uczniowie z klas III – VI oraz
rodzice uczniów. Działają cztery sekcje: unihokej, lekkoatletyka, siatkówka (tworzą ją rodzice - liga amatorów),
aerobik ( dla uczniów i rodziców). Unihokej jest grą uniwersalną, dlatego udział w niej mogą brać wszyscy uczniowie, także ci o mniejszej sprawności ﬁzycznej. Jest grą
bezpieczną, wyzwalającą wiele emocji, dodając grającemu
dużo przyjemności.
Od kilku lat nasi członkowie zajęły wysokie lokaty na
zawodach ogólnokrajowych: w unihokeju - VII miejsce(2000-2001), w wojewódzkich VII w 2003r., VIII miejsce
w 2004r.
W zawodach lekkoatletycznych też możemy się poszczycić sukcesami. Od kilku lat sztafeta dziewcząt startuje
w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i odnosi
coraz to lepsze wyniki VII m(2002r), IX m (2003r) i VII m
( 2004r). W biegach indywidualnych zajmujemy też czołowe miejsca: II miejsce dziewcząt w 2004r, VI- chłopców w
2004r., X w 2002r.
W klasyﬁkacji końcowej VI Mazowieckich Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w 2004r. nasza szkoła zajęła 28 miejsce
na 318 szkół punktowanych. Jest to bardzo wysokie miejsce zważając na to, że nasza szkoła liczy 132 uczniów i zaliczana jest do małych szkół.
Dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas II– VI
cieszy się turniej gier i zabaw. Dwukrotnie nasza drużyna (
50 osób) zajmowała II miejsce w zawodach międzypowiatowych w 2001 i 2002r. Do udanych startów zaliczyć też
można uczniów z klas III i IV biorących udział w „Trójboju”, którzy już od kilku lat stają na najwyższym podium
zajmując I, II, III miejsca w latach 2002 – 2004.
Mamy nadzieję, że sukcesy te, z roku na rok, będziemy
powiększać i zajmować coraz to lepsze miejsca.
Iwona Śmiechowska
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