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Drodzy Państwo
Od ponad siedmiu lat co
kwartał przekazujemy Państwu
informację o ważnych wydarzeniach, prowadzonych inwestycjach a także osiągnięciach
sportowych i naukowych naszych dzieci i wszystko wskazuje na to, że ten sposób przeka-

U

roczystą Mszą Świętą
rozpoczęły się 11 listopada w Jedlińsku obchody
93 rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości, które
uświetniły także dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jedlińsku inscenizacją patriotyczną. Po mszy świętej,
której przewodniczył ks. prałat
H. Ćwiek oﬁcjalne delegacje
złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową Ku Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Jedlińsk na placu przykościelnym. Główne uroczystości
zgodnie z wieloletnią tradycją
odbyły się w parku jedlińskim.
Rozpoczął je hymn narodowy
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grudniu br. odbyło
się podsumowanie
kolejnej edycji Gminnego
Konkursu na Ozdobę Choinkową, którego głównym
celem jest upowszechnianie
tradycji bożonarodzeniowej.
W tym roku wpłynęło 265
prac z placówek oświatowych
z terenu gminy, a tematem
wiodącym konkursu plastycznego były ,,Łańcuchy
i Bombki Bożonarodzeniowe”. Do wykonanych prac
użyto rożnych materiałów zarówno tradycyjnych (papier,
szyszki, zboże) i tych bardziej
współczesnych (styropian,
cekiny, makaron, plastikowe
rurki, itp.). Jury w składzie:
Elżbieta Raczkowska główny
specjalista ds. plastycznych
Resursy Obywatelskiej w
Radomiu oraz Halina Baran
członek GK ds. RPA postanowiono przyznać w czterech kategoriach wiekowych:
przedszkolaki, kl. I-III szkoły
podstawowe, kl. IV-VI szkoły
podstawowe, kl. I-III gimnazjum następującym osobą
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zywania informacji z życia
naszej gminy został przez
Państwa zaakceptowany.
Dziękujemy za zainteresowanie i miłe przyjęcie.
Podsumowując kolejny
rok muszę stwierdzić, że
dla gminy był to rok dobry, chociaż biorąc pod
uwagę uwarunkowania zewnętrzne, wywiązanie się
z niektórych zobowiązań
wymagało nie lada wysiłku. Także anomalie pogodowe
ostro dały się nam wszystkim
we znaki.
Mimo wielu przeciwności
i powszechnie panującego kryzysu mogę śmiało powiedzieć,
że ani ja, ani moi pracownicy
nie mamy się czego wstydzić

ponieważ udało się nam realizować prawie wszystkie zaplanowane na ten rok inwestycje.
Wymienię chociażby takie jak:
budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach, 11 km
kanalizacji sanitarnej w Jedlance, budowa Centrum Kultury
w Bierwieckiej Woli, budowa
i przebudowa ośmiu odcinków
dróg i ulic w: Jedlińsku, Wsoli,
Wielogórze, Wierzchowinach,
Bierwcach, czy droga łącząca
Ludwików z Mokrosękiem. Kapitalny remont przeszły dwa samochody strażackie użytkowane w OSP Jedlińsk i OSP Bierwce. Zakupiliśmy i pozyskaliśmy
sprzęt strażacki tj. pompy szlamowe, aparaty tlenowe, narzędzia hydrauliczne itp. Kilkana-

ście nieruchomości w Klwatce
Szlacheckiej zostało wreszcie
podłączone do wodociągu
miejskiego. W bieżącym roku
rozpoczęliśmy także budowę
sali gimnastycznej w Jedlance
i kanalizacji sanitarnej w Woli
Gutowskiej, rozstrzygnęliśmy
przetarg na budowę kanalizacji
w Piasecznie. Od września tego
roku przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli utworzony
został oddział przedszkolny.
Jestem przekonany, że dzięki
Państwa przyzwoleniu, zaangażowaniu i współpracy Radnych
Gminy także rok 2012 będziemy mogli zaliczyć do udanych.
Wojciech Walczak
Wójt Gmny

Dzień Niepodległości
odegrany przez orkiestrę dętą OSP. Następnie wieńce pod
pomnikiem poległych i pomordowanych w latach 1939 -1956
złożyli: władze gminy, kombatanci, związki zawodowe,
przedstawiciele rzemieślników
oraz młodzież szkolna. Dla nas
Polaków 11 listopada to wielkie święto narodowe. Dzięki,
któremu wróciliśmy jako kraj
do rzeczywistości europejskiej,
po trudnych latach niewoli. Dlatego Niepodległość jest
najcenniejszym darem, który
wywalczyli nasi przodkowie.
Ten dzień stanowi dla nas żywą
lekcję patriotyzmu.
AG

Gminny konkurs na ozdobę choinkową
nagrody i wyróżnienia. Nagrody otrzymali: Dominik
Kęska, Igor Wojciechowski,
Wiktoria Stus, Maja Wojciechowska, Aleksandra Gozdur
– ZSP we Wsoli, Klaudia Molga, Patrycja Cielniak – ZSP
w Wierzchowinach, Dawid
Drewnowski, Karolina Tarnowska - PSP w Bierwce, Olga Berlińska, Cezary Niedziałek, Aleksandra Chojnacka,
Klaudia Deleska, Przemysław
Walczak, - PSP w Jedlińsku,
Monika Kozłowska, Dawid
Paluch – PSP w Ludwikowie,
Magdalena Witkowska ,Paulina Paluch - PG w Jedlińsku.
WYRÓŻNIENIA otrzymali:
Jakub Adamczyk, Karolina
Wąsowicz, Paulina OfiaraPSP w Ludwikowie, Bartosz
Czajka ,Agata Kiepiela, Natalia Szpotowicz, Weronika
Sułkowska, Weronika Wiosna - PSP w Jedlińsku, praca
zbiorowa 4 latków z PP w Jedlińsku, Karol Walczak, Kacper Sumiński, Zuzana KrólPSP w Bierwcach, Magdalena
Górka, Kinga Bączkowska –

ZSP we Wsoli, Patrycja Śmiechowska – PSP w Starych Zawadach, Natalia Czajka - PG
w Jedlińsku. Jury przy ocenie
prac brało pod uwagę pomysł
artystyczny, nawiązanie do
tradycji świątecznych, staranność wykonania. Ważne
było również, aby elementy
użyte w kompozycji były jak
najmniej elementami gotowymi, a dekoracyjnymi i wykonanymi ręcznie. Istotnym
elementem, który decydował
o wyborze prac do nagród
i wyróżnień było ich samodzielne wykonanie. Ponadto
każda praca powinna mieć
zawieszkę, która umożliwia
jej przymocowanie na gałązce choinki. Prace bowiem
ozdobiły niemalże trzymetrową choinkę. Jest to chyba
jedyne drzewko w Gminie Jedlińsk przystrojone wyłącznie tradycyjnymi ozdobami
wykonanymi własnoręcznie.
Prace oglądać można w siedzibie Gminnego Centrum
Kultury i Kultury Fizycznej w
Jedlińsku do dnia 23 stycznia

2012 .Serdecznie dziękujemy
dyrektorom, nauczycielom
i uczestnikom konkursu za
udział i już teraz zapraszamy
na kolejna edycje konkursu
za rok.
Agnieszka Gryzek

Strażacy podsumowali pięć lat.
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listopada
Strażacy spotkali się
w Centrum Konferencyjnym w Wielogórze, gdzie
odbył się III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Radomiu.
Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku zagrała
związkowy hymn państwowy.
Wśród
zaproszonych,
obecni byli wicemarszałek

Leszek Ruszczyk i Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier
Gustaw Mikołajczyk.
Tradycyjnie zjazd stał się
okazją do podsumowań,
planów na przyszłość oraz
dał możliwość uhonorowania zasłużonych dla stowarzyszenia działaczy. Nie zabrakło również miejsca dla
wystawy najpiękniejszych
i najlepiej prowadzonych
kronik jednostek strażackich.
Źródło:www.bip.mazovia.pl

Nagroda dla Banku Spółdzielczego

M

azowiecką Firmą Roku 2011 został: Południowo – Mazowiecki Bank
Spółdzielczy w Jedlińsku.
29 października 2011 roku w warszawskim hotelu
Gromada wręczono statuetki
zwycięzcom konkursu „Mazowiecka Firma Roku”.
Organizatorem konkursu
jest Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu, Przemysłu i Usług,
Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz ﬁrma Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.
a patronat nad nim sprawuje
m.in. Marszałek Wojewódz-

twa Mazowieckiego Adam
Struzik, Prezydent Miasta
Stołecznego Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz, Minister
Infrastruktury Cezary Grabarczyk.
W kategorii „usługi ﬁnansowe” Mazowiecką Firmą Roku 2011 został Południowo
– Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku. Zwycięską
statuetkę odebrał dr Krzysztof
Sadurski – prezes banku.
Przy ocenie brano pod uwagę wyniki ekonomiczne, innowacyjność, dotychczasowe
nagrody i wyróżnienia, reko-

mendacje, opinie, certyﬁkaty
oraz działalność na rzecz społeczności lokalnych.
W tym roku oprócz głównego konkursu Mazowiecka
Firma Roku, rozstrzygnięto
kilka innych konkursów, gdzie
laureatami były ﬁrmy z całej
Polski. Statuetki i dyplomy
otrzymały między innymi samorządy przyjazne przedsiębiorczości, gminy atrakcyjne
turystycznie, a także ﬁrmy
i instytucje w konkursach: „Orły Polskiego Budownictwa”
oraz „Perły Medycyny”.

Jedlińskie spotkania z kolędami i pastorałkami

dniu 14 grudnia br.
W
o godzinie 10.00 w sali
OSP w Jedlińsku odbyła się ko-

lejna edycja Jedlińskich Spotkań z Kolędami i Pastorałkami.
Mają one charakter konkursu i
odbywają się pod patronatami
Wójta Gminy Wojciecha Walczaka oraz ks. Prałata Henryka
Ćwieka. W spotkaniach udział
wzięły dzieci i młodzie z placówek oświatowych z terenu
gminy. Celem konkursu jest
promocja i kultywowanie tradycji kolędniczych, oraz wymiana doświadczeń artystycznych w atmosferze radosnego
przeżywania Świąt Bożego
Narodzenia. Ponadto Gminne

Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej w Jedlińsku poprzez
tą imprezę propaguje czynny
udział w tworzeniu kultury i
rozbudzenie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży.
Wykonawców oceniało jury w
składzie: Adolf Krzemiński –
pracownik wydziału kultury w
Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu oraz
ks. Sebastian Osiński- przedstawiciel Paraﬁi Rzymsko-Katolickiej w Jedlińsku. Jurorzy
oceniali nie tylko poprawność
wykonania ale również dobór
repertuaru, zaangażowanie i
wyraz artystyczny. Komisja
nominowała do kolejnego eta-

pu rejonowego, który odbywa
się w ramach X Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE w Resursie Obywatelskiej następujące osoby:
Bartłomieja Kowalczyka- PG
w Jedlińsku, Wiktorie Kozłowską, Mateusza Kowalskiego,
Jakuba Czerwińskiego z PSP
Jedlińsk. Ponadto jury przyznało: nagrody i wyróżnienia.
Nagrody otrzymali: Paulina
Górnik- PSP w Jedlane, Zespół
wokalny,, Złote gwiazdeczki” z
PSP w Jedlińsku. Wyróżnienia
otrzymały: Natalia Zielińska,

Alicja Sułek z PSP w Jedlińsku, Aleksandra Mikos- PSP
w Bierwcach oraz zespół 4-latków z PP w Jedlińsku. Nagrody książkowe wszystkim osobą
wyróżnionym i nagrodzonym
wręczył Wójt Gminy, ponadto
wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy. Najlepszych wykonawców w swoich
repertuarach usłyszeć będziemy mogli jeszcze raz 21 grudnia w trakcie trwania Gminnej
Wigilii na Rynku w Jedlińsku.
AG
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Z prac Rady Gminy

S

esje Rady Gminy zwołane
zostały przez Przewodniczącego Rady Waldemara Sulisza na: 27 października i 30
listopada 2011 r.
Rada podjęła uchwały w sprawie:
27 października:
-Nr IX/40/2011 wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na
2011 r.
-Nr IX/41/2011 wprowadzenia
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk
na lata 2011-2014,
-Nr IX/42/2011
określenia
wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych,
-Nr IX/43/2011 obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na 2012r.
-Nr IX/44/2011 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
-Nr IX/45/2011 ustalenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie gminy Jedlińsk na 2012 r.
-Nr IX/46/2011 rozpatrzenia
skargi,
-Nr IX/47/2011 uchwalenia
Gminnego Programu Proﬁlak-

tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
-Nr IX/48/2011 wyboru ławników na kadencję 2012-2015,
-Nr IX/49/2011 przystąpienia
przez Gminę Jedlińsk w 2011
i 2012 r. do realizacji projektu
systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie
gminy Jedlińsk w ramach Działania 9.1 Wyrównanie szans
edukacyjnych,
-Nr IX/50/2011 uchwalenia
zmian w Statucie SPZOZ w Jedlińsku,
30 listopada:
-Nr X/51/2011 zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców
korzystających z wodociągów
wiejskich na terenie gminy Jedlińsk,
-Nr X/52/2011 zatwierdzenia
taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków,
-Nr X/53/2011 wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na
2011 r.
-Nr X/54/2011 wprowadzenia

zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk
na lata 2011-2014.
Wójt wydał zarządzenia w sprawach:-powołania Komisji do
odbioru zadania inwestycyjnego- wyrównanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich
poprzez budowę Szkoły Podstawowej w Bierwcach, -powołania Komisji do zniszczenia
nielegalnych upraw konopi na
terenie gminy Jedlińsk, - powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego, - budowa mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej
w Jedlance, -powołania Komisji
Przetargowej na modernizację
oświetlenia drogowego, -powołania Komisji rekrutacyjnej
do przeprowadzenia naboru
na stanowisko podinspektora
w Urzędzie Gminy w Jedlińsku,
-wprowadzenia instrukcji dotyczącej określenia trybu postępowania w zakresie ewidencji i
kontroli przyjmowania podatków i opłat w Urzędzie Gminy
w Jedlińsku, -przedłożenia pro-

jektu uchwały budżetowej na
2012 r. oraz projektu uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2012-2015,-ustalenia normy zużycia paliwa i wykorzystania samochodów ratowniczo-gaśniczych w
OSP Jedlińsk STAR 244 i OSP
Bierwce STAR 244, -powołania
Komisji Przetargowej na zakup
pomocy naukowych do zajęć
dodatkowych w ramach Programu” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy
Jedlińsk,oraz pięć zarządzeń w
sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy Jedlińsk
na 2011 r. Stałe Komisje Rady
pracują nad projektem budżetu
gminy na 2012 r. przedłożonym
przez Wójta zgodnie z procedurą jego uchwalania i przyjętym
planem prac.
Najbliższa sesja Rady Gminy
odbędzie się pod koniec grudnia br.
Oprac. EK

Rozmowa z Przewodniczącym Rady Waldemarem Suliszem

listopadzie br. minął
W
rok od wyborów samorządowych. Przewodniczący Rady Pan Waldemar Sulisz
w rozmowie z radną Anetą
Żurowską podsumował pierwszy rok pracy Rady nowej kadencji.

A.Ż. - Jak to jest być Przewodniczącym Rady Gminy, jakie
obowiązki i odpowiedzialność
się z tym wiążą?
W.S. - Bycie Przewodniczącym Rady to odpowiedzialna
funkcja i ciężka praca. Rolą
Przewodniczącego jest między
innymi: organizowanie prac
Rady Gminy, przygotowywanie projektów uchwał, których
wnioskodawcą jest Rada, zwoływanie sesji Rady i ustalenie
porządku obrad, reprezentowanie Rady w innych organach
oraz organizacja merytorycznej
pracy Rady. Wszystkie zadania
i kompetencje Rady określa
ustawa o samorządzie gminnym. Zawsze staram się reprezentować Gminę godnie, cieszę
się, że na naszych oczach tak
wspaniale się rozwija. Staram
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się jako Przewodniczący sprostać problemom i oczekiwaniom Mieszkańców.
A.Ż:- Co skłoniło Pana do tego,
że chciał się Pan zająć sprawami
politycznymi i społecznymi?
W.S:- Przede wszystkim sprawy społeczne, które stawiałem
sobie zawsze na pierwszym planie. Polityka pojawia się potem,
po różnych spostrzeżeniach.
Zawsze starałem się reprezentować nurt socjalno-społeczny.
Moja działalność społeczna
datuje się od czasów powstania
Solidarności. To wtedy zrozumiałem, jak ważną sprawą,jest
pomoc osobom, które sobie do
końca nie radzą z problemami.
Pomagałem najpierw w sołectwie, potem coraz bardziej
poznawałem sprawy gminne,
następnie wybory do Rady
Gminy i tak się to wszystko
zaczęło. Czasami życie układa
plan działania za nas. My próbujemy za tym nadążyć i poskładać wszystko w całość. Pomoc innym motywuje do działania, a jeśli uda mi się załatwić
sprawy pozytywnie, człowiek
dostaje podwójnego bodźca
do dalszej pracy. Społecznikiem trzeba być i umieć przezwyciężać trudności związane
z czasem, w którym przyszło
nam żyć. Pewnych spraw nie
cofniemy, musimy im sprostać.
Zazwyczaj są to działania na
poziomie lokalnym, nie wdajemy się w politykę, bo niczemu
to tak naprawdę nie służy.
A.Ż. - Jak przebiegała współpraca z Radnymi w pierwszym roku
kadencji?
W.S. - Pomimo różnic poglądowych i tego, że poszczególni Radni startowali z różnych
komitetów wyborczych, to

wszystkich łączą wspólne starania dla społeczności lokalnych.
Każdy Radny ma postawiony
przed sobą cel działania, plany
związane z rozwojem swoich
miejscowości jak również całej gminy Jedlińsk. Staramy się
wspólnie podejmować decyzje
służące dobru Mieszkańców.
Chcielibyśmy, aby wszyscy
mieli dostęp do infrastruktury,
poprzez budowę dróg w miejscowościach, gdzie nadal na
takie drogi czekają. Chcielibyśmy skanalizować większą
część gminy, poprawić warunki
dostarczania wody, czekają nas
modernizacje szkół i wiele innych zadań. Czy uda nam się to
zrealizować? Pokaże czas i wielkość budżetu.
A.Ż. - Jak układa się Pana
współpraca z Wójtem Wojciechem Walczakiem?
W.S. Dobrze, powiem więcej
bardzo dobrze. Skupiamy się
wspólnie na poprawie warunków życia społeczności w naszej Gminie. Zawsze staramy
się rozwiązywać zadania tak,
aby były dla dobra wspólnego.
Wybieramy zadania priorytetowe i próbujemy je razem układać. Świadczą o tym inwestycje, które są prowadzone.Mam
nadzieję, że współpraca będzie
nadal tak przebiegała.
A.Ż. - Co dla Pana Przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk
jest największym problemem
w gminie?
W.S. - Problemów, z którymi się
borykamy jest sporo. To przede
wszystkim: oświetlenie trasy
E-7, koszt ich włączenia spadł
na budżet gminy, problem przejęcia obsługi medycznej przez
pogotowie w Pionkach, problem w zainstalowaniu świa-

teł na przejściu w Wielogórze,
problem związany ze zmianą
klasyﬁkacji gruntów, modernizacja szkół, dróg, chodników,
lamp gminnych i bardzo wiele
innych zadań co wiąże się z zasobami ﬁnansowymi.
A.Ż. - Jakie ważne inwestycje są
planowane na 2012rok?
W.S. Plany rozwoju lokalnego,
jak zwykle kładą duży nacisk
na poprawę dróg gminnych.
Chcemy zacząć budowę kanalizacji w kolejnych miejscowościach, budowę oczyszczalni,
w Jedlance rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej, myślimy o budowie bieżni sportowej
w Jedlińsku, w nadchodzącym
roku nastąpi termomodernizacja szkoły we Wsoli, budowa
wodociągu Marcelów- Józefówek, dochodzi także utrzymanie oświaty. Planów na inwestycje jest dużo, musimy się
liczyć jednak z tym,że środków
ﬁnansowych własnych jak również tych otrzymywanych z zewnątrz jest coraz mniej. Fundusze unijne, które były podporą wielu samorządów już się
kończą, a czy będzie przyznana
nowa transza pomocy unijnej,
tego jeszcze nikt nie wie.
A.Ż. - Panie Przewodniczący,
sesje Rady Gminy są otwarte dla
społeczności. Czy ludzie chętnie
korzystają z takiej formy demokracji?
W.S. - Muszę przyznać, że bardzo rzadko. To jest przykre,
że Mieszkańcy sporadycznie
korzystają z takiej możliwości.
Sesje Rady są otwarte. Informacje o terminie i miejscu ich
odbycia, podawane są w formie
ogłoszenia na stronie internetowej gminy, oraz na tablicach
ogłoszeń w poszczególnych

sołectwach. Zachęcam Mieszkańców do stałej współpracy
z sołtysami, radami sołeckimi
i radnymi oraz udziału w obradach sesji.
A.Ż. - Z jakimi problemami
na Pana dyżury zgłaszają się
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Mieszkańcy gminy Jedlińsk?
W.S. - Z różnymi problemami
dotyczącymi spraw społecznych, osobowych, sołeckich,
poprawy dróg, odwodnienia
pól. Mieszkańcy mogą ze mną
porozmawiać w każdy wtorek

w godzinach od 9 do 12-ej oraz
w innych dniach po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.
A.Ż. - Czego możemy życzyć
Panu i Radzie Gminy na kolejny
rok pracy?

W.S. - Przede wszystkim twórczej pracy Rady dla dobra całej
społeczności Gminy, aby kolejny rok nie był gorszy od poprzedniego.
A.Ż. - Dziękuję za rozmowę.

Wiesław Drabik opowiada dzieciom…

października w siedzibie Gminnej Bibliotece
Publicznej w Jedlińsku odbyło
się spotkanie z pisarzem Wiesławem Drabikiem – autorem
ponad 160 książek dla dzieci.
Książki W. Drabika, to wierszowane bajeczki, pełne humoru przy których nie można się
nudzić. Najbardziej znane to:
„Bajka o Smoku i Kraku i o tym
jak powstał Kraków”, „Awantura na podwórku”, Kocie łakocie”, MAŁA mYSZ skacze czyli
myszkowania”. Niektóre książki pisarza były prezentowane
w programie telewizyjnym pt.

„Książki z górnej półki”.
W spotkaniu uczestniczyły
dzieci klasy II i III ze szkół gminy Jedlińsk.
Pisarz z dużą dozą humoru
czytał najśmieszniejsze fragmenty swoich książek. Spotkanie przebiegło w atmosferze
zgadywanek i rymowanek. Na
koniec spotkania młodzi czytelnicy ustawili się w długiej
kolejce po autograf pisarza.
Więcej zdjęć na stronie internetowej bilioteki.
Bożena Starzyńska

Nowe komputery w bibliotece w Jedlińsku

III Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych

– 18 listopada 2011
listopadzie GBP w Jedlińsku otrzymała nowy sprzęt
17
spotkali się w RadoW
komputerowy z oprogramowaniem, urządzenie wielomiu miłośnicy literatury refunkcyjne z faxem, drukarki oraz aparat cyfrowy.
Utworzone zostały nowe stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu.
Sprzęt komputerowy GBP otrzymała z dwóch programów
w których uczestniczy:
- Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej
- Program Rozwoju Bibliotek

gionalnej.
Organizatorem III Radomskich Targów Wydawnictw
Regionalnych była Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu.
Podczas Targów działalność
wydawniczą Gminy Jedlińsk
zaprezentowała GBP w Jedlińsku. Zainteresowani mogli
zapoznać się z publikacjami

przedstawiającymi
historię,
kulturę atrakcje turystyczne
Gminy Jedlińsk.
Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem. Można było
zakupić książkę, porozmawiać,
bądź uczestniczyć w prezentacjach najnowszych książek
w czasie spotkań autorskich.
Bożena Starzyńska

Biblioteka bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”.

1. Fundacja Orange jest organizacją pozarządową, której jednym ze statutowych zadań jest rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.
2. Fundacja Orange zaingerowała Program „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększanie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych
i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi
centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
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Mikołajkowy Turniej w Szachy i Warcaby

grudnia 2011 r. rozegrany został V Mikołajkowy
Turniej w Szachy i Warcaby
pod patronatem Wójta Gminy Jedlińsk. Tradycyjnie do
udziału w nim zgłosiło się dużo
dzieci z placówek oświatowych
z terenu gminy. Tym razem
w zmaganiach turniejowych
wzięło udział ponad 120 osób.
Uczestnicy zostali podzieleni na poszczególne kategorie
wiekowe i podgrupy. W każdej
z podgrup znalazło się 5 osób,
które rozgrywały pomiędzy
sobą partie systemem „każdy
z każdym”. Z każdej z podgrup
wyłoniony został zwycięzca,
który wziął udział w rozgrywkach ﬁnałowych.

W

dniu
10.11.2011
w GCKIKF w Jedlińsku odbył się Konkurs Poezji
Patriotycznej dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych
z terenu gminy. Celem konkursu było kultywowanie i popularyzacja treści patriotycznych,
jak również wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych w szczególności
do poezji oraz upowszechnianie
wśród młodzieży piękna mowy
ojczystej, dorobku kultury narodowej i kultury żywego słowa.
Poprzez konkurs było możliwe
także rozwijanie wrażliwości artystycznej młodego pokolenia.
Konkurs cieszył się dużą popularnością, bowiem wzięła
w nim udział duża liczba młodych osób. Poszczególne recytacje wprowadziły do naszej
placówki podniosłą atmosferę.
Po zakończeniu prezentacji
przyszedł czas na podsumowanie i ocenę.
Nagrody i wyróżnienia w kategorii szkoły podstawowe klasy
IV-VI otrzymały następujące osoby: Monika Bolek-PSP
Wierzchowiny, Tymon Cichowlas-PSP Wierzchowiny, Mateusz
Kowalski-PSP Jedlińsk, Bartek
Maciejewski-PSP Wsola,
Wiktoria Rafalak-PSP Jedlińsk,
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Nad przebiegiem całości
Turnieju czuwał sędzia, Pan
Krystian Kilar - nauczyciel
z Publicznego Gimnazjum
w Jedlińsku.
Zwycięzcami V Mikołajkowego Turnieju w Szachy i Warcaby okazali się:
W Turnieju warcabowymkat. A oddział przedszkolny:
- Gustaw Ptaszek - I miejsce
- Cezary Pomarański - II miejsce
-Paweł Maj- III miejsce
kat. B klasy I-III
- Damian Pysiak- I miejsce
- Miłosz Pomarański- II miejsce
- Kacper Czyż- III miejsce

kat. C klasy IV-VI
- Tymon Cichowlas, I miejsce
- Rafał Rokiciński II miejsce
- Kuba Gizicki- III miejsce
kat.D Gimnazjum
- Damian Musiał, I miejsce
- Kamil Musiał II miejsce
- Mateusz Świniarski, III miejsce
W Turnieju Szachowym
kat B klasy I-III
- Jakub Sadowski- I miejsce,
- Bartek Nowocień, II miejsce
- Oliwier Dupla, III miejsce
kat. C klasy IV-VI
- Paweł Zalewski- I miejsce
- Hubert Miziński- II miejsce
- Paweł Flis- III miejsce
kat. D
- Brajan Życki- I miejsce

- Adam Piórkowski- II miejsce
-Jakub Rylski- III miejsce
Wszyscy zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci
gier planszowych, ufundowane przez Gminną Komisję ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.
Z uwagi na to, że Turniej nosił nazwę „Mikołajkowy” zatem
nie mogło na nim zabraknąć
Mikołaja, który pojawił się aby
wszystkie dzieci obdarować
słodkimi prezentami.
Wszystkim
uczestnikom
dziękujemy za wzięcie udziału
w Turnieju, zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok.
Anna Malinowska

Konkurs Poezji Patriotycznej

Klaudia Szatan-PSP Stare Zawady,Agata Figura-PSP Wsola,
Aleksandra Gozdur-PSP Wsola,
Izabela Imiołek-PSP Jedlanka,
Wiktoria Pietrzyk-PSP Wsola,
Jan Religa-PSP Jedlińsk, Kacper
Śmiechowski-PSP Stare Zawady, Natalia Zaremba-PSP Jedlińsk, Natalia Chojnacka-PSP
Jedlanka.
W kategorii „Gimnazjum”
nagrody i wyróżnienia otrzymały następujące osoby: Kamila
Bzducha-PG Jedlińsk, Diana Jaworska-PG Jedlińsk, Magdalena Krupa-PG Jedlińsk, Łukasz
Matysiak, PG Jedlińsk, Natalia
Przedwój-ZSP Wierzchowiny.
W kategorii wiekowej kl. 0-III
nagrody i wyróżnienia otrzymały następujące osoby: Rafał
Imiołek-PSP Jedlińsk, Laura
Firlej-PSP Stare Zawady, Diana Bieniek-PSP Stare Zawady,
Bartosz Górka-PSP Stare Za-

wady, Faustyna Skoneczna-PSP
Jedlińsk, Ola Bromińska-PSP
Bierwce, Wiktoria Chojnacka-ZSP Wierzchowiny, Katarzyna
Czubińska-PSP Wsola, Andżelika Górnik-PSP Stare Zawady, Małgorzata Guzińska-PSP
Wsola, Łukasz Imiołek,-PSP Jedlińsk, Magdalena Imiołek-PSP
Jedlińsk, Oliwia Imiołek-PSP

Jedlanka, Karolina Jastrzębska-PSP Ludwików, Karolina Karaś- PSP Wsola, Erwin Konopka-PSP Wierzchowiny, Zuzanna
Król-PSP Bierwce, Bartek Kwiecień-PSP Ludwików, Patrycja
Kwiecień- PSP Ludwików, Filip
Lutek-PSP Jedlanka, Karolina
Molenda-PSP Jedlińsk, Magda
Piwowarczyk-PSP Wierzchowiny, Martyna Piwowarczyk-PSP
Ludwików, Wiktoria Puk-PSP
Wierzchowiny, Adrian Szczepanik-PSP Bierwce, Natalia
Świniarska-PSP Stare Zawady,
Paulina Wędzonka- PSP Wsola,
Dawid Wójcik- PSP Ludwików,
Karolina Zabielska-PSP Bierwce, Aleksandra Żarłok-PSP Jedlanka.
AM

W

Andrzejki w Gminnym Centrum Kultury

dniu 26 listopada
2011 w GCKIKF
odbyły się Andrzejki. Na
imprezę licznie przybyły
dzieci z Jedlińska i okolic.
Spotkanie rozpoczęło się
od popularnej wróżby
andrzejkowej, jaką było
lanie wosku. Figurki jakie zostały ukształtowane
podczas wróżb dostarczyły dzieciom wielu emocji.
Każdy bowiem chciał jak
najdokładniej określić jaki kształt uzyskał podczas
lania wosku. Skojarzeń
było wiele. Najczęściej pojawiały się aniołki, domki,
serduszka itp. Następnie
można było sprawdzić czy
szybko wyjdzie się za mąż,
czy też na długo pozostanie się wolnym. Poprzez
wróżby andrzejkowe dzieci i młodzież mogła się
dowiedzieć co ich czeka
w najbliższej przyszłości.
Po zakończeniu bloku
wróżb przyszedł czas na
prezentacje indywidualne.
Młodzi ludzie, którzy uczą
się tańczyć lub śpiewać
chętnie prezentowali swo-

je umiejętności. Kolejnym
punktem programu była
zabawa taneczna. Tańce
przeplatane były różnymi grami ruchowymi np.:
„mam chusteczkę haftowaną” czy też „biegnie,
biegnie mały osioł”.
Impreza zakończyła się
w godzinach wieczornych.
AM

Jeśli chcesz podtrzymać tradycję, zgłoś swój udział
w widowisku obrzędowym „Ścięcie Śmierci”
Zapisy przyjmowane będą w godzinach pracy GCKIKF
w Jedlińsku od dnia 10 stycznia do 15 lutego 2012 roku.
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Uwaga rolniku
Wymagania weterynaryjne przy uboju na
użytek własny

Z

godnie z Rozporządzeniem
Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji
mięsa przeznaczonego na
użytek własny /Dz.U.207,
poz. 1370 z 2010 r./ w gospodarstwie dozwolony jest
ubój cieląt do 6 miesiąca życia, świń, owiec, kóz, nutrii,
drobiu, zajęczaków oraz
zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.
Aby takiego uboju dokonać musimy 24 godziny
wcześniej poinformować

o tym na piśmie powiatowego lekarza weterynarii.
(takiego wymogu nie ma
tylko w przypadku uboju
drobiu i zajęczaków).
Obowiązek
zgłoszenia
ciąży na posiadaczu zwierzęcia lub na właścicielu gospodarstwa w którym ubój
się odbędzie.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania oraz adres
posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
b) imię i nazwisko, miejsce

zamieszkania oraz adres
podmiotu
prowadzącego gospodarstwo
c) gatunek i liczbę zwierząt
poddawanych ubojowi,
d) numer identyﬁkacyjny
zwierzęcia
e) miejsce i termin uboju,
f) imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do
przeprowadzenia uboju,
g) inne dane mające na celu
ułatwienie kontaktu w (numer telefonu informującego),
h) może zawierać zgłoszenie mięsa do badania poubojowego
W przypadku naruszenia
w/w obowiązków przewi-

dziana jest kara pieniężna w wysokości od 100 do
2000 zł. (Dz.U. z 2010 nr 93,
poz. 600). Natomiast ubój
innych zwierząt niż wymienione wyżej traktowany jest
jako wykroczenie i zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności do roku.
Druk zgłoszenia zamieściliśmy na naszej stronie
internetowej.
Wymagania wyżej podane
będą respektowane podczas
kontroli gospodarstw przez
Państwową Inspekcję Weterynaryjną i ARIMR.
Irena Walczak

WAŻNE TERMINY
1. Od 15.01.2012 do 25.06.2012 r. - należy składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego.
Wniosek należy kierować do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego
Adres:ulica al. Waszyngtona 146, 04 - 076 Warszawa
2. Zainteresowani zalesieniami już teraz powinni zacząć kompletować dokumenty potrzebne do opracowania planu zalesienia. Wnioski należy składać do ARIMR w terminie od 01.06.2012 do 31.07.2012r.
3. Ubiegający się o premię dla młodego rolnika powinni śledzić informacje o naborze wniosków podawane
przez ARIMR, ponieważ środki na to wsparcie są ograniczone.

Gołębie pocztowe - wielka pasja

W

dniu 29.10.2011 r
odbyło się zebranie
Sekcji Jedlińsk kończące sezon lotowy „2011”.
W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Jedlińsk
Wojciech Walczak, który
ufundował okazałe puchary
z prestiżowych lotów daleko dystansowych, obejmujących loty z odległości
powyżej 700km. Spotkanie
upływało w miłej, koleżeńskiej atmosferze i wymianie
doświadczeń. Jest to dowodem na to, że pasja jaką są
gołębie pocztowe łączy pokolenia ludzi, a także uczy
zdrowej rywalizacji sportowej.
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
jest organizacją działającą
na terenie Rzeczypospoli-
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tej Polskiej. Zarząd Główny
mieści się w Chorzowie.
W Polsce zrzeszonych jest
ponad 40 tys. hodowców
gołębi pocztowych. Polscy
hodowcy i ich gołębie stanowią dzisiaj ścisłą czołówkę na arenie międzynarodowej.
Współczesne
gołębie
pocztowe potraﬁą pokonywać odległości wynoszące
ponad 1000 km z prędko-

ściami sięgającymi 100 120 km\h.
Obecnie ich zdolności
powracania z miejsc uwolnienia do gołębnika dostarczają hodowcom satysfakcji, a nawet wzruszeń.
Nawet nie zdajemy sobie
sprawy, że w letnie niedziele nasze niebo wypełnione
jest setkami tysięcy gołębi
pocztowych, które biorą
udział w zawodach tak zwa-

nych lotach konkursowych.
Loty odbywają się od maja
do września i jest to 12-14
lotów starych gołębi + 4-5
lotów młodych. Związek
podzielony jest na Rejony,
Okręgi, Odziały i Sekcje.
Na terenie Gminy Jedlińsk
działa Sekcja Jedlińsk, która ma swoja siedzibę na terenie targowicy [Wola Gutowska]. Sekcja należy do
Oddziału 0177 Radom.
Nasz oddział zrzesza 140
hodowców podzielonych na
3 sekcje: Radom, Jedlińsk,
Jedlnia Letnisko.
Historia Oddziału Radom
sięga lat pięćdziesiątych,
a konkretnie w 1951 roku
został powołany do życia
Oddział Radom, a Sekcja Jedlińsk powstała w 2009 roku i dzięki władzom Gminy
Jedlińsk ma swoją siedzibę.
Wszystkim hodowcom
życzymy udanych lotów
konkursowych w następnym sezonie lotowym.
Marcin Drewnowski

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Przypominamy, że można ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
który został wykorzystany w ramach prowadzonej produkcji rolnej.
Aby ubiegać się o zwrot, należy złożyć stosowny wniosek do Urzędu Gminy w Jedlińsku.
Wnioski można składać w dwóch terminach: od 1 do 31 marca o i od 1 do 30 września.
Obowiązkowo do wniosków należy załączyć faktury VAT dokumentujące
zakup oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku. Dotychczas stawka zwrotu wynosiła 0,85 zł na 1 litr.
(wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.jedlinsk.pl
oraz w siedzibie urzędu gminy pok. nr 10)
grudnia 2011 roku w Pu8
blicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich

w Starych Zawadach gmina
Jedlińsk odbyło się uroczyste
podsumowanie Konkursu Plastycznego pt: „Trzy razy nie
– nie pij, nie pal, nie bierz”
pod hasłem „Jedno masz życie więc je ceń- odrzuć nałogi,
życie zmień”. Celem konkursu
było uświadomienie uczniom
zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków, picia alkoholu, palenia papierosów;
propagowanie zdrowego stylu
życia poprzez zachęcanie do
aktywności ﬁzycznej oraz rozwijanie zdolności plastycznych.
W tym roku wpłynęło 230 prac
ze wszystkich szkół podstawowych gminy. Komisja po wnikliwej analizie zrealizowanych
prac uczniów, biorąc pod uwagę: umiejętność posługiwania
się środkami wyrazu plastycznego, samodzielność w realizacji tematu i estetykę pracy
przyznała równorzędne wyróżnienia w dwóch kategoriach.

Podsumowanie Konkursu Plastycznego

pan Waldemar Sulisz, oraz
przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pani
Danuta Kozłoska. Koordynatorki przedsięwzięcia pani Iwona Śmiechowska i pani Aneta
Strzelecka wspólnie z uczniami
klasy VI przygotowały inscenizację tematycznie związaną
z konkursem, której wystawienie poprzedziło uroczyste
podsumowanie
konkursu..

W kat. I (kl. I – III) wyróżniono
14 osób, a w kat. II (kl. IV – VI)
22 osoby. Na uroczystość przybyli wyróżnieni uczniowie, ich
opiekunowie, dyrektorzy szkół,
rodzice oraz zaproszeni goście.
Nagrody rzeczowe dla wyróżnionych osób ufundowała
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlińsku. Dodatkowo każda ze szkół otrzymała
upominek w postaci kolorowej
drukarki. Wyróżnienia i upominki wręczali Wójt Gminy Jedlińsk pan Wojciech Walczak,
Przewodniczący Rady Gminy

Otwarcie szkoły w Bierwcach

25

listopada 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonały osoby, które przyczyniły
się do powstania nowej siedziby szkoły – Wójt Gminy Wojciech Walczak, wicewojewoda
Mazowiecki – Dariusz Piątek
oraz reprezentujący Samorząd
Województwa Mazowieckiego – Zbigniew Gołąbek. Swoją
obecnością zaszczyciła uroczystość Rada Gminy Jedlińsk
z Przewądniczącym Rady Waldemarem Suliszem na czele.
Budowa nowej placówki rozpoczęła się we wrześniu 2010 r.
W placówce uczy się ponad 100
uczniów z gminy Jedlińsk. Nowoczesny obiekt – zastąpił stary wysłużony budynek - dwór
Przyłęckich, w którym szkoła mieściła się od 1945 roku.
Koszt
zadania
zgodnie
z umową z wykonawcą to

brutto 3.963.538,62 PLN, zaś
doﬁnansowanie unijne wynosi 3.369.007,82 PLN. Celem projektu było stworzenie
szkoły integracyjnej z klasami
integracyjnymi, wobec groźby likwidacji istniejącej placówki i zamknięcia starego
obiektu szkolnego wskutek
jego złego stanu technicznego,
poprawa warunków, bezpieczeństwa i jakości nauczania.
Projekt
„Wyrównywanie
szans edukacyjnych na obszarach wiejskich poprzez budowę
Szkoły Podstawowej w Bierwcach” współﬁnansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego
2007-2013 PRIORYTET VII
„Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego” Działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”.

„Wyrównywanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich poprzez budowę Szkoły
Podstawowej w Bierwcach” projekt rozpoczęty w sierpniu
2010r. roku zakładał poprawę
dostępu społeczności Gminy
Jedlińsk i Powiatu Radomskiego
do podstawowej infrastruktury
edukacyjnej Inwestycja uzyskała doﬁnansowanie unijne 85%
to jest w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji Priorytet VII „Tworzenie i poprawa
warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, dla Działania 7.2
„Infrastruktura służąca edukacji”, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego
2007-2013.
W ramach projektu powstał
parterowy, niepodpiwniczony
budynek szkoły z poddaszem
nieużytkowym. Budynek szkoły składa się z części: wejściowej, administracyjnej (pokój
nauczycielski z zapleczem, se-

kretariat z zapleczem, gabinet
dyrektora, pokój pielęgniarki,
sala świetlicy, zaplecze świetlicy, magazynek świetlicy),
dydaktycznej (7 sal lekcyjnych
sala komputerowa, 4 zaplecza
magazynowe sal lekcyjnych),
oddziału zerowego (sala wielofunkcyjna „zerówki”, zaplecze
sanitarne), żywieniowej (sala
konsumpcyjna, wydawalnia,
zmywalnia, zaplecze socjalne),
sportowej: (sala gimnastyki
korekcyjnej, 2 przebieralnie,
magazynek sprzętu sportowego), pomieszczeń sanitarnych,
technicznych. W pomieszczeniach obiektu będzie istnieć
również biblioteka. Obiekt
będzie w pełni dostępny dla
niepełnosprawnych. Odbiór
techniczny zadania miał miejsce do 30 września 2011r.
Zdjęcia z uroczystości str. 10
i 11 oraz na www.jedlinsk.pl.

9

:: OTWARCIE SZKOŁY W BIERWCACH ::

10

:: OTWARCIE SZKOŁY W BIERWCACH

::

11

J

ako
społeczeństwo
określa się najczęściej
dużą zbiorowość społeczną
zamieszkującą dane terytorium, posiadającą wspólną
tożsamość i kulturę oraz
sieć wzajemnych stosunków
społecznych. Dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwo posiada własną
formę organizacyjną zazwyczaj w postaci państwa.
Jednocześnie dość często
terminem społeczeństwo
określa się różne kategorie
czy warstwy społeczne (np.
„społeczeństwo nauczycieli”, „społeczeństwo górników” itd.). Społeczeństwem
zatem może być także mała
zbiorowość, choćby zbiorowość lokalna (gminna,
powiatowa i wojewódzka).
Determinantem podziału
społeczeństwa lokalnego
jest podział terytorialny
państwa na samorządy. Termin społeczeństwo lokalne
jest określeniem bardziej
służącym
do wyodrębnienia terytorialnie danej
zbiorowości ludzi aniżeli
do zdeﬁniowania tej zbiorowości pod względem posiadanych cech. Kryterium
podziału na społeczeństwa
lokalne w dużej mierze
jest sztuczne - narzucone
prawem. Z tego punktu
widzenia taką samą zbiorowością będzie na przykład
społeczeństwo mieszkające
w gminie Jedlińsk i gminie
Radom. Dzisiaj trudno doszukać się istotnych różnic
pomiędzy mieszkańcami
obu tych gmin, oprócz tego, że mamy do czynienia

Współczesne społeczeństwo
odpowiednio ze zbiorowością wiejską i miejską.
Natomiast istotnym dla
porównania społeczeństw
lokalnych byłoby istnienie
różnic np. kulturowych
(choćby w przypadku konfrontacji
społeczeństwa
z gminy Jedlińsk ze społeczeństwem górników z którejś gmin z województwa
śląskiego).
Dokonując próby dalszej analizy społeczeństwa
lokalnego z terenu gminy
Jedlińsk należy wziąć pod
uwagę terytorium zamieszkiwania tej grupy ludności
(społeczeństwo wiejskie)
i stopień rozwoju (społeczeństwo tradycyjne - rolnicze). W miarę rozwoju
gospodarczego z typowego
społeczeństwa rolniczego
następowało jednoczesne
przekształcenie w inne rodzaje społeczeństwa: kapitalistyczne, demokratyczne, obywatelskie, otwarte,
nowoczesne, informacyjne
i masowe. Ciekawe jest to,
że w odniesieniu do mikrospołeczeństw (tutaj społeczeństwo lokalne) i większości makrospołeczeństw
(dużych zbiorowości - np.
państwa) jednakowe są
określenia właściwe dla
społeczeństwa poprzemysłowego, które powstawać
zaczęły w drugiej połowie
XX wieku: globalna wioska, społeczeństwo informacyjne,
społeczeństwo
wiedzy, społeczeństwo mądrości, społeczeństwo innowacyjne, społeczeństwo
konsumpcyjne, społeczeń-

stwo sieciowe. Także na
przykładzie społeczeństwa
gminy Jedlińsk wyraźnie
widoczne jest przejście od
społeczeństwa rolniczego
do społeczeństwa informacyjnego i sieciowego. Przemiana ta odbywa się w różnych aspektach. Aspekt cywilizacyjny oznacza lokalne
przemiany pod wpływem
rozwoju nowych technologii informacyjnych. Aspekt
kulturowy dotyczy wpływu
technologii informacyjnych
na przemiany obyczajowe
i kulturowe (nowe sposoby komunikowania, nowe
style życia i nowy język).
Aspekt
technologiczny
oznacza zaś nową rolę technologii
informacyjnych:
w systemach edukacji, administracji
świadczonej
przez urzędy drogą elektroniczną, na rynku pracy
i w strukturze zawodowej.
Ze wszystkich czynników
wpływających obecnie na
przemiany w społeczeństwie (również w naszym
lokalnym)
największym
jest postęp technologiczny.
Przechodzimy już wręcz
od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa
zmediatyzowanego. Źródłem utrzymania dla większości społeczeństwa jest
wytwarzanie, przechowywanie, przekazywanie i wykorzystywanie informacji.
Sieci społeczne i internetowe przyczyniają się do
wzrostu indywidualizmu
jednostek
społecznych.
Nie wystarczają tradycyjne
metody przekazu (radio,

prasa, telewizja), a bardziej
pogłębia się mediatyzacja
społeczeństwa. Coraz więcej ludzi w celu zdobycia
informacji korzysta z internetu. Sieć internetową
cechuje prostota i szybkość
łatwego przekazu. Podobnie dzieje się w tradycyjnych mediach. Niewątpliwie media masowe (w tym
publiczne) wpływają na
zmiany społeczne. Społeczeństwo powinno być wykształcone w celu polepszenia możliwości swego rozwoju. Natomiast większość
programów czy audycji zawiera treści lekkie nierzadko dostarczające tylko rozrywkę dla odbiorcy. Mało
jest treści, które zmuszają
czytelnika lub widza do
głębszych reﬂeksji. Dlatego
każdy członek społeczeństwa powinien korzystać
dodatkowo z innych źródeł
informacji i wiedzy (książki, fachowe czasopisma,
czynny udział w kulturze
- kino, teatr, muzea).
Kończąc rozważania na
temat współczesnego społeczeństwa można stwierdzić, iż każde przemiany
w społeczeństwie są potrzebne, lecz jedyną metodą na zachowanie wspólnotowej tożsamości jest
umiar. Pamiętajmy, że nadzieją każdego społeczeństwa są osoby młode i tylko
od nich zależy jego dalszy
rozwój.
Krzysztof Woźniak

WYJAZD DO TEATRU W WARSZAWIE
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
w dniu 29 grudnia 2011 organizuje wyjazd do Teatru Polskiego w Warszawie
na spektakl „SZKOŁA ŻON” wg Moliera
W spektaklu występują między innymi: Anna Cieślak, Andrzej Seweryn
Wyjazd o godz. 16:00 z przed siedziby GCKIKF
Powrót około godziny 23:00
Koszt wyjazdu 85 złotych
Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu: 48 32 13 052
12

Z życia szkół

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku
Wspólne świętowanie
listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Narodowego
Święta Niepodległości, w której
wzięli udział uczniowie klas
czwartych, piątych i szóstych.
Już od samego rana w szkole
panował odświętny nastrój, sala gimnastyczna zamieniła się
w mały amﬁteatr: ustawione
krzesła i ławki dla najmłodszych czekały na publiczność.
Tłem dla występujących aktorów była granatowa kotara, do
której przymocowany został
napis Tu ojczyzna, tu nasz dom
oraz biało-czerwone kontury
Polski. Scenograﬁa prezentowała się wspaniale. W powietrzu wirowała niepewność
i lekkie zdenerwowanie, ponieważ każdy z aktorów i zespołu
wokalnego chciał tego dnia wypaść nienagannie.Gdy wszyscy
zajęli swoje miejsca, uroczystość rozpoczęła się. Uczniowie
klasy 6b wspaniale poradzili
sobie z grą na kotłach, w trakcie której w uroczystej asyście
wprowadzony został sztandar
szkoły. Wszyscy zgromadzeni
odśpiewali hymn państwowy.
Kolejnymi punktami akademii
była recytacja poezji patriotycznej oraz śpiewanie pieśni
żołnierskich. W prawdziwie
mistrzowski sposób zaprezen-

9

towali się również recytatorzy.
Prawdziwym
wydarzeniem
muzycznym okazał się występ
zespołu Gama z Domu Pomocy Społecznej w Jedlance pod
kierownictwem Dariusza Religi. Pensjonariusze wykonali
wiązankę pieśni wojskowych.
Występ tak przypadł do gustu
uczniom PSP w Jedlińsku, że
artyści bisowali. Na zakończenie wspólnie odśpiewano
piosenkę Wojenko, wojenko,
cóżeś ty za pani… W niebo
poszybowała znana melodia,
wykonana przez setki głosów
zgromadzonych w sali gimnastycznej. Owacjom nie było
końca! Wspólne świętowanie i przeżywanie tak ważnej
rocznicy kolejny raz pokazało,
że patriotyzm wcale nie musi
kojarzyć się z nadmuchanym
patosem, łzami i pochmurną,
jesienną pogodą. Cieszymy się,
że mogliśmy przeżywać je wraz
z zespołem Gama i w ten sposób przełamywać stereotypy,
które – niestety – ciągle jeszcze
tkwią w nas samych. Pozdrawiamy w tym miejscu cały zespół i jego opiekuna.
Gminne uroczystości w kościele paraﬁalnym w Jedlińsku
11 listopada 2011, wraz wybiciem godziny 10.30 w miejscowym kościele paraﬁalnym
odbyła się uroczysta akademia

z okazji Narodowego Święta
Niepodległości.
Jej autorami byli uczniowie
i nauczyciele PSP w Jedlińsku.
Wspólne świętowanie rozpoczął uroczysty polonez Mikołaja Kleofasa Ogińskiego, zatytułowany Pożegnanie ojczyzny,
którego zatańczyli uczniowie
klas czwartych (choreograﬁa
– Agata Kowalczyk). Czwartoklasiści wspaniale prezentowali
się w strojach szlacheckich.Kolejnymi punktami akademii była recytacja poezji patriotycznej
oraz śpiewanie pieśni żołnierskich. Na zakończenie zespół
wokalny wykonał piosenkę,
której słowa były podsumowaniem spektaklu: Tu ojczyzna, tu
nasz dom. Po uroczystej Mszy
Świętej uczestnicy uroczystości
na czele z pocztami sztandarowymi i orkiestrą udali się pod
pomniki, przy kościele i w Rynku Jedlińska by złożyć wiązanki
kwiatów i oddać hołd poległym
w obronie naszej Ojczyzny.
Humaniści na start
Na stronie internetowej
Mazowieckiego Kuratorium
Oświaty opublikowana została lista uczniów zakwaliﬁkowanych do etapu rejonowego
Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego. Oto uczniowie
naszej szkoły, którzy wezmą

w nim udział:10 grudnia Maria
Mroczkowska i Natalia Zaremba, ucz. kl. 6b (n-l p. Anna Kraska), Maria Śliwowska, ucz. kl.
5b (n-l p. Sylwia Dąbrowska),
Aleksandra Simlat, Weronika
Zielińska, Przemysław Walczak
– uczniowie kl. 6a (n-l p. Sylwia
Dąbrowska). Życzymy połamania piór!
Znów głośno na Mazowszu!
W Wyszkowie odbyło się
podsumowanie XIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. W uroczystościach
uczestniczyli nauczyciele wychowania ﬁzycznego naszej
szkoły, państwo Alina i Dariusz
Cielniakowie. Dzięki wysiłkowi nauczycieli oraz zaangażowaniu młodzieży, szkoła
uzyskała IV miejsce w sportowej rywalizacji w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej otrzymując nagrodę 2000zł. Podziękowanie za
wkład szkoły w rozwój sportu
złożyli: Przewodniczący SZS
Warszawy i Województwa Mazowieckiego – Jan Dorosiewicz
oraz Dyrektor Departamentu
Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego
- Mirosław Krusiewicz.

W dniu 11 listopada poczet
sztandarowy i delegacja szkoły
uczestniczyła w gminnych uroczystościach, które rozpoczął
występ uczniów PSP w Jedlińsku. Po Mszy Św. za Ojczyznę
w kościele paraﬁalnym p.w.
św. Piotra i Andrzeja wszyscy
uczestnicy przeszli pod pomnik poległych w latach 1939
– 1956, gdzie złożono wieńce i
kwiaty.
W minionych miesiącach

uczniowie naszej szkoły brali
udział w wielu konkursach. W
XVI Konkursie Poezji Patriotycznej wyróżnienia zdobyli:
Patrycja Kwiecień z klasy I,
Karolina Jastrzębska z klasy II
oraz Bartosz Kwiecień z klasy
III. W konkursie plastycznym
„Trzy razy nie – nie pij, nie pal,
nie bierz” wyróżniono prace:
Jakuba Chojnackiego , Daniela
Jurczaka i Moniki Kozłowskiej
Redakcja PSP Ludwików

Anna Kraska

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie
październiku i listoW
padzie bieżącego roku
życie społeczności szkolnej

PSP w Ludwikowie toczyło się
bardzo intensywnie.
28 września z inicjatywy
Posterunku Policji w Jedlińsku odbył się rajd rowerowy
Ludwików – Wsola – Ludwików. Uczniowie pod czujnym
okiem asp. Pawła Motyki i st.
sierż. Rafała Świetlika doskonalili umiejętność bezpiecznej
jazdy na rowerze, utrwalali
znajomość przepisów drogowych, zwiedzili Muzeum W.
Gombrowicza. Spotkanie zakończyło się pieczeniem kiełbasek i wspólnym śpiewem
przy akompaniamencie gitary.
5 października w poczet
uczniów naszej szkoły przyjęte
zostały dzieci klasy I. Ślubowanie, w czasie którego uczniowie zaprezentowali program
„Na zamku króla Krainy Wie-

dzy”, jest zawsze ogromnym
przeżyciem dla dzieci i ich rodziców, którzy licznie przybyli
na uroczystość. Na szczególną
uwagę zasługują przepiękne,
kolorowe stroje „dworu królewskiego”.
Zgodnie ze szkolną tradycją
dnia 20 października uroczyście obchodzono Dzień Patrona Szkoły – bł. Jana Pawła II.
Tegoroczne obchody uświetniła obecność Sekretarza Gminy
Włodzimierza Dłużewskiego,
który w swoim wystąpieniu
nawiązał do wartości propagowanych przez Ojca Świętego.
Program artystyczny w wykonaniu uczniów klas II, III i
IV został serdecznie przyjęty
przez zgromadzoną publiczność.
Dzień
Niepodległości
uczniowie PSP w Ludwikowie
uczcili w szkole spektaklem
historycznym „Czas wolności”.
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach
o było wielkie i niezapoT
mniane
wydarzenie!!!
Dnia 25 listopada 2011roku

odbyła się uroczystość otwarcia
nowego budynku naszej wyczekanej szkoły. Rozpoczęła ją Msza
Święta w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Bierwcach z udziałem proboszcza paraﬁi Jedlińsk księdza prałata dr
Henryka Ćwieka i miejscowych
kapłanów: kanonika Władysława Kosieca, proboszcza Janusza
Chamery, absolwentów naszej
szkoły księdza Grzegorza Lipca
i księdza Macieja Będzińskiego.
Po wspólnym przemarszu do
szkoły nastąpiło przecięcie wstęgi przez wielu zaproszonych gości, uczniów naszej szkoły na
czele z panią dyrektor Joanną
Mazur i następnie poświęcenie
budynku.
Program artystyczny rozpoczął tradycyjny polonez w wykonaniu naszych uczniów. Kolejnym punktem programu było
przedstawienie nawiązujące do
tradycji Dworu Przyłęckich, który był zalążkiem powstania naszej szkoły. Był to ukłon w stronę
historii naszej wsi, której dwór
i rodzina Przyłęckich stanowiły
ważny element. Uczniowie klasy
II mieli okazję zatańczyć krakowiaka, który bardzo podobał się
przybyłym gościom. Mogliśmy
również przypomnieć sobie historię szkoły w przedstawionej
prezentacji multimedialnej pt. „
Historia szkoły”.
Po licznych przemówieniach
gości, podziękowaniach i zwiedzeniu szkoły pani dyrektor
Joanna Mazur zaprosiła wszystkich gości i uczniów na pyszny
i ogromny tort.

Długo będziemy wspominać
te chwile...
W nawiązaniu do tradycji
w naszej szkole realizowany jest
projekt pt. ,,KRĘĆ SIĘ KRĘĆ
WRZECIONO…”doﬁnansowany ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Lokalnej Organizacji Grantowej – Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ,,Arka” w Radomiu. Został on opracowany
przez nauczycieli PSP w Bierwcach: Bożenę Zbrożynę i Małgorzatę Jemiołek. Głównym celem
projektu jest takie wykorzystanie szkolnego Muzeum pod
strzechą, aby stało się miejscem
żyjącym tradycją i folklorem,
a jednocześnie integrującym
pokolenia, miejscem, w którym
nasi uczniowie dowiedzą się na
spotkaniach folklorystycznych
i zajęciach pozalekcyjnych jak
żyli ich dziadkowie. W ramach
projektu są prowadzone zajęcia
przybliżające uczniom tradycje
naszego regionu: nauka pieśni
i tańców ludowych, poznanie
historii i tradycji regionu oraz
tradycyjna kuchnia. Ponadto
organizujemy spotkania z folklorem w ramach imprezy środowiskowej pt. ,,Cztery pory roku”,
spotkania opłatkowego z degustacją tradycyjnych potraw,
a także wieczornicę pt. ,,Jak to
ze lnem było…” W projekcie
są zaangażowani nauczyciele:
Bożena Zbrożyna, Beata Komorowska, Anna Kozłoska i Małgorzata Jemiołek.
Pomimo nawału pracy związanej z urządzaniem sal lekcyjnych w nowej szkole, zagospo-

darowaniem innych pomieszczeń i samym otwarciem szkoły
nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w licznych konkursach
szkolnych i pozaszkolnych m.in.
w: szkolnych kuratoryjnych konkursach matematycznym, polonistycznym i przyrodniczym,
szkolnym konkursie religijnym
„Mój różaniec” – kl.I – VI, Rejonowym konkursie „Bezpieczna
szkoła”, ogólnopolskim konkursie edukacyjnym „Drugie życie
elektrośmieci”, ogólnopolskim
konkursie Drzewo Roku, Gminnym konkursie poezji patriotycznej: wyróżnienie otrzymali
uczniowie klasy III Zuzanna
Król, Dawid Drewnowski, Aleksandra Bromińska, Gminnym
konkursie plastycznym - 3 x nie
– Jedno masz życie, więc je ceń...:
wyróżnienie otrzymali Anna
Zbrożyna i Patryk Jurek z klasy II, Bartosz Zbrożyna – klasa
IV, szkolny konkurs plastyczny
„Mój miś”, II TURNIEJU ORLIKA o puchar premiera Donalda
Tuska, Gminnym Turnieju Piłki
Nożnej Halowej
We wrześniu w większości
naszych klas odbyło się Święto
Pieczonego Ziemniaka. W klasie II była to uroczystość w której wzięły udział nie tylko dzieci,

ale i rodzice. Dzieci nauczyły się,
jak prawidłowo rozpalić ognisko i jak piecze się ziemniaki
oraz miały okazję rywalizować
ze swoimi rodzicami w różnych
zabawach i rozgrywkach sportowych.
Z okazji Dnia KEN uczniowie
naszej szkoły miło nas zaskoczyli przygotowując humorystyczny montaż słowno-muzyczny
o „trudach” szkolnego i nauczycielskiego bytu. Jak co roku, Rada Rodziców przygotowała dla
wszystkich pracowników uroczysty poczęstunek.
W naszej placówce z okazji
tego święta mogliśmy obejrzeć
piękną i ciekawą prezentację
multimedialną przygotowaną
przez panią Bożeną Zbrożynę. Przyłączyliśmy się także do
ogólnopolskiej akcji wykonania
kotylionów.
W szkole odbywa się również
zbiórka zużytych baterii, jak
również plastikowych korków
dla Martynki, która pilnie potrzebuję protez na nóżki. Wszyscy uczniowie bardzo chętnie
włączają się w te akcje.

się do DPS w Jedlance z występem z okazji Dnia Pracownika
Socjalnego. Zaprezentowali
tam współczesne układy taneczne. Występ zakończył się
złożeniem na ręce dyrektorów
życzeń dla wszystkich pracowników DPS, zostały również
wręczone dwie „ogromniaste
róże” wykonane własnoręcznie przez uczniów. W nagrodę
za wspaniałe przedstawienie
uczniowie zostali zaproszeni do stołu na słodki poczęstunek. Drużyna w składzie
K. Nowakowski, P. Świąder
i S.Walczak pod kierunkiem

p. I. Śmiechowskiej uczestniczyła w dwóch Turniejach
Wiedzy o BRD „Bezpieczne
drogi Radomia” i w „Jesiennym Rowerze”. Drużyna musiała wykazać się znajomością
przepisów ruchu drogowego,
zasad udzielania I pomocy
przedlekarskiej, bezpiecznego
poruszania się na rowerze po
torze przeszkód jak również
demontażem i montażem części roweru. Chłopcy okazali się
bezkonkurencyjni w obu konkursach. Zajęli pierwsze miejsca i otrzymali cenne nagrody.
Już piąty raz organizujemy ▶

Redakcja PSP Bierwce

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach
października w PSP
26
w Jedlni Letnisko odbył się ﬁnał powiatowy X edy-

cji programu „Bezpieczna
droga do szkoły”. Konkurs organizowany był przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, a jego współorganizatorami byli: WORD
w Radomiu, Starostwo Powiatowe w Radomiu, KMP
w Radomiu oraz Urzędy Gmin
z terenu Powiatu Radomskiego.
Finał rozgrywany był w dwóch
etapach: w pierwszym odbył
się test teoretyczny z wiedzy
o bezpieczeństwie w ruchu
drogowym. Drugi etap, do którego przystąpiła grupa około
30 najlepszych uczniów wyłonionych podczas testu, polegał
na sprawdzeniu umiejętności
bezpiecznego kierowania rowerem po torze przeszkód. Naszą szkołę i gminę reprezentowali następujący uczniowie: P.
Adamska, P. Śmiechowska, K.
Szatan, K. Rdzanek, P. Kowalik, M. Słomka, S.Walczak, K.
Nowakowski, K. Śmiechowski.
Do ﬁnału zakwaliﬁkowały się
dwie uczennice P. Adamska i P.
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Śmiechowska. Pierwsza z nich
przejechała tor przeszkód bezbłędnie (jako jedyna ze wszystkich uczestników konkursu) ,
druga zrobiła tylko dwa błędy
( najlepiej natomiast rozwiązała test z wiedzy o BRD).
Po zsumowaniu punktów za
test i jazdę P. Śmiechowska
zajęła I miejsce (w nagrodę
otrzymała rower górski), a III
miejsce P. Adamska (MP4).
Uczniów przygotowywała p.
I. Śmiechowska. W piątek, 28
października w naszej szkole
odbyła się impreza pt.: „Halloween Party”, na którą dzieci
przebrały się za duchy, upiory,
wiedźmy. Uczniowie kl. IV,
wraz z nauczycielką j.angielskiego p. K. Bartos, przybliżyli nam tradycje związane ze
świętem zmarłych w różnych
krajach, m.in. w USA, Francji, Meksyku. Podczas imprezy
rozstrzygnięty został konkurs
plastyczny pt.: „Straszydła”.
Najlepsi otrzymali dyplomy
oraz lizaki-duchy. 21 listopada uczniowie z kl. VI pod
opieką pani I. Śmiechowskiej
tradycyjnie jak co roku, udali

Gminny Konkurs Plastyczny
pt: „Trzy razy nie…” pod hasłem „Jedno masz życie więc
je ceń- odrzuć nałogi, życie
zmień”. W tym roku wpłynęło
230 prac ze wszystkich szkół
podstawowych naszej gminy.
Komisja przyznała równorzędne wyróżnienia w dwóch
kategoriach. W kat. I wyróżniono 14 osób, a w kat. II 22
osoby. Nagrody rzeczowe dla
wyróżnionych osób ufundowała Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Uroczyste
podsumowanie odbyło się 8
grudnia. Dodatkowo każda
ze szkół otrzymała upominek
w postaci kolorowej drukarki.
Koordynatorki przedsięwzięcia I. Śmiechowska i A. Strzelecka przygotowały również
inscenizację tematycznie związaną z konkursem. Od tego
roku szkolnego aktualne wydarzenia, osiągnięcia uczniów
i wszystko co dzieje się w naszej szkole można obejrzeć na

stronie www.pspstarezawady.
edupade.org Sport Nasza szkoła nie próżnuje, bierze udział
w różnych zawodach sportowych ale także w konkursach plastycznych o tematyce
sportowej. 3 i 12 października
w Domaniowie odbyły się kolejne eliminacje w ramach XIV
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Reprezentacja
dziewcząt w składzie P. Adamska, P. Śmiechowska, A. Hernik, M. Szymańska, J. Barszcz,

P. Bednarek, M. Gniadek, W.
Bieniek, K.Rdzanek, B. Rdzanek startowała w powiatowych
i w międzypowiatowych sztafetowych biegach przełajowych.
Drużyna zakwaliﬁkowała się
do ﬁnału Mazowsza. Dziewczęta zajęły II miejsce. Chłopcy natomiast brali udział tylko
w eliminacjach powiatowych
zajmując IV miejsce. Drużyna
chłopców: M. Słomka, A. Kowalczyk, N. Adamski, S. Walczak, D. Pacholczak, P. Świą-

der, K.Nowakowski, K. Okrój,
D. Wolak, P. Kołodziejczyk.
Drużyna dziewcząt i chłopców
uczestniczyła w powiatowych
eliminacjach Turnieju Unihokeja, które odbyły się w PSP
Czarna. Dziewczęta w składzie
P. Adamska, P. Śmiechowska,
K. Szatan, P. Oﬁara, P. Kowalik, A. Hernik, M. Szymańska,
D. Plewińska, K. Ślendakowska
zakwaliﬁkowały się do międzypowiatowych rozgrywek unihokeja. W turnieju tym zajęły
IV miejsce. Uczniowie uczestniczyli również w II Turnieju
Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Głównym celem
było promowanie wśród dzieci
sportowej aktywności i zasad
gry fair – play. Organizatorem
turnieju był Szkolny Związek
Sportowy na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Uczestniczyły w nim drużyny
dziewcząt i chłopców. Każdy
uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę i piłkę dla szkoły.
Redakcja PSP Stare Zawady

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance
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hcielibyśmy
podzielić się bardzo dobrą
wiadomością. W Publicznej
Szkole Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance została rozpoczęta
budowa sali gimnastycznej.
Jest to dla nas wielka radość
i mamy nadzieję, że już wkrótce nastąpi otwarcie i udostępnienie obiektu sportowego dla
całej społeczności lokalnej.
Już drugi rok realizujemy projekt „ Z małej szkoły
w wielki świat”. Nagrodą za
wytrwałą pracę w działaniach pierwszego roku, był
udział dwóch naszych uczennic w Letnich Obozach Naukowych: Weronika Majak
w ramach modułu społeczno-obywatelskiego z ramienia
Fundacji CIVIS POLONUS
spędziła cały tydzień w Warszawie, zaś Marcjanna Romanowska przebywała w Ojcowskim Parku Narodowym
w ramach modułu matematyczno-przyrodniczego, zorganizowanego przez fundację
FALA. W tym samym czasie,
w placówce rozwijała działalność Letnia Szkoła Odkrywców pod patronatem Wyższej
Szkoły Przymierza Rodzin
z siedzibą w Warszawie. Odkrycia, badania i eksperymenty zwiększały atrakcyjność
zajęć. Również w ramach ww.
projektu dzieci były z wizytą
u Wójta Gminy Jedlińsk, Pana Wojciecha Walczaka, gdzie
przeprowadziły wywiad: Jak
można wpływać na gminę?
Następnie uczniowie wystąpili na IX sesji Rady Gminy
Jedlińsk, przedstawili opra-

cowany Raport o stanie gminy. Było to dla nich duże wyzwanie, jednak przedstawiony
Raport i prezentacja multimedialna cieszyły się dużym
zainteresowaniem członków
Rady Gminy, Radnych oraz
przedstawicieli wszystkich sołectw w gminie.
W naszej szkole są kontynuowane działania innowacyjne: innowacja matematyczna
przez Barbarę Michalską–
„Czytam, myślę, rozumiem
i wiem”; ekologiczna prowadzona przez: Dorotę Kucharczyk i Marię Kosno – „Odkryj Świat” oraz zainicjowane
w tym roku szkolnym kolejne
dwie: przez Annę Paszkiewicz
– „Moja przygoda z teatrem”
i przez Agnieszkę Szymańską
– „Taniec i zabawa”
W ostatnim czasie w naszej
placówce upowszechniamy
koncepcję,
doświadczenia
i metody pracy szkoły promującej zdrowie w społeczności lokalnej. Wszystko to
odbywa się w ramach działań
pod hasłem: ”WSZECHNICA
ZDROWIA” i sygnowane jest
przez MEN – Departament
Młodzieży i Organizacji Pozarządowych, jako realizacja
zadania publicznego „Zdrowe
dzieci to nasz kapitał”.
Głównym celem uroczystej wieczornicy ”Tej, co nie
zginęła…”, która odbyła się
15 listopada 2011r. w naszej
szkole była integracja międzypokoleniowa.
Powaga
uroczystości skłoniła młodszych i starszych słuchaczy
do zadumy nad przeszłością
i przyszłością naszej Ojczyzny.

Zgromadzeni w nastrojowej
scenograﬁi, w ciszy i skupieniu wsłuchiwali się w płynące
ze sceny słowa, a wzruszające
teksty poezji dotknęły serca
starszego i młodszego pokolenia. W wielu oczach pojawiły się łzy. W drugiej części
spotkania zaproszeni goście
wspólnie z dziećmi zaśpiewali pieśni patriotyczne. Była to
potrzebna lekcja patriotyzmu.
Integracja pokoleniowa to
ważny element wychowania
w naszej szkole. Staramy się,
aby nasza placówka była żywym organizmem również po
lekcjach. Swoją siedzibę ma
tu Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Mieszkańców Wsi
Jedlanka
PERSPEKTYWY.
Beneﬁcjentami
aktualnie
trwających działań stowarzyszenia są seniorzy z Jedlanki
i okolic. To właśnie w naszej
szkole mogą przekonać się, że
komputer nie jest taki straszny, a kondycję da się podreperować na długodystansowych
spacerach z kijkami w ramach
zajęć z nordic walking.
Jesteśmy laureatami kolej-

nej edycji konkursu z edukacji przyrodniczej ”Porządkujemy i odnawiamy las”, gdzie
hasło przewodnie w tym roku brzmiało: ”Las jest blisko
nas”. Koordynatorem tego
konkursu jest Tygodnik Radomski a fundatorem nagród
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Cieszy nas, że nasze
starania są doceniane i nagradzane.
Z naszymi działaniami staramy się wychodzić poza środowisko lokalne. Włączając
się do kampanii pod patronatem UNICEF-u „Wszystkie
kolory świata”, nasi uczniowie
pomagają ratować życie swoich rówieśników w Sierra Leone. Każdego roku ponad 1,5
mln dzieci umiera tam z powodu chorób, którym można
zapobiec stosując szczepionki.
W ten sposób pokazujemy, że

drobny gest z naszej strony
może być wielki dla innych
i nawet ratować życie.
Redakcja PSP Jedlanka
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Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku
Październik to miesiąc,
w ktPaździernik to miesiąc,
w którym gimnazjaliści mają
możliwość sprawdzenia swojej
wiedzy w konkursach organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W tym
roku szkolnym kilkoro uczniów
zakwaliﬁkowało się do kolejnego etapu konkursu. Czekamy
na udział uczniów w II etapie
konkursu
matematycznego,
który odbędzie się w grudniu.
O przejście do kolejnego etapu będą walczyli uczniowie
w składzie: Patryk Rudziński
klasa IIIb, Wojciech Szczęsny
klasa IIIc, Marcin Niedzielski
klasa IIId, Iwona Majewska
klasa IIId. Uczniów przygotowały nauczycielki matematyki
p. Renata Walerczak i p. Monika Krawczyk. Diana Jaworska
uczennica klasy IIIa w konkursie polonistycznym zdobyła
wystarczającą ilość punktów,
umożliwiając tym sobie udział
w II etapie konkursu. Trzymamy kciuki i kibicujemy Dianie
i nauczycielce języka polskiego
p. Annie Malinowskiej i życzymy jak najlepszego wyniku. Dwoje uczniów walczyło
w II etapie konkursu ﬁzycznego Aleksandra Grzyb klasa IIId
i Marcin Niedzielski klasa IIId.
Niestety zabrakło kilka punk-

ZSP w Wierzchowinach
Dzień Edukacji Narodowej
to szczególna okazja, aby ciepło
i serdecznie mówić o nauczycielach i ich codziennym trudzie. Jak każdego roku w naszej
szkole w dniu 13 października
odbyła się uroczystość upamiętniająca to święto. Wzięli
w niej udział nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji
oraz przedstawiciele rodziców.
Uroczystość otworzył bogaty
program artystyczny przygotowany przez uczniów klas V i VI,
na który złożył się montaż słowno-muzyczny, scenka przedstawiająca sparodiowaną lekcję
języka polskiego oraz życzenia
dla nauczycieli i dyrekcji szkoły. Występ uczniów spodobała
się publiczności i został przez
nią życzliwie przyjęty. Następnym punktem uroczystości było wystąpienie Dyrektor Szkoły
mgr Barbary Gąski, w którym
podziękowała pedagogom za
ich trud i poświęcenie. Wy-
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tów by znaleźć się w kolejnym
etapie. Z uczniami pracowała p.
Aldona Kaim nauczycielka ﬁzyki. Poza tym 10 listopada 2011r.
w GCKiKF w Jedlińsku odbył
się konkurs poezji patriotycznej. Naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów, którzy w wielkim
stylu zgarnęli najwyższe miejsca. I tak Kamila Bzducha klasa
IIb – I miejsce, Diana Jaworska
klasa IIIa- II miejsce, Magdalena Krupa klasa IIIb- III miejsce i Łukasz Matysiak klasa Id
zdobył wyróżnienie. Uczniów
do konkursu przygotowały nauczycielki języka polskiego: p.
Anna Malinowska, p. Urszula
Krekora i p. Monika Skwirowska. W tym roku szkolnym po
raz pierwszy nasi uczniowie
brali udział w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów.
Czekamy z niecierpliwością
na wyniki uczniów. Są to: Ewa
Jeromin klasa IIIa, Diana Jaworska klasa IIIa, Iga Makulska
klasa IIIa, Marcel Fituch klasa
IIIc, Wojciech Szczęsny klasa
IIIc, Aleksandra Grzyb klasa
IIIc. Do olimpiady uczniów
przygotowały nauczycielki matematyki: p. Monika Krawczyk,
p. Renata Walerczak, p. Justyna
Salak. Wszystkim wyróżnionym powyżej uczniom i nauczycielom gratulujemy wyni-

różnieni nauczyciele z rąk Pani
Dyrektor otrzymali dyplomy
i nagrody. Dzień KEN w ZSP
w Wierzchowinach upłynął we
wspaniałej atmosferze.
„Ślubuję być dobrym Polakiem….”- tak 28 października
2011 roku przyrzekali najmłodsi uczniowie ZSP w Wierzchowinach im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. A przysłuchiwali się temu ich starsi koledzy,
nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście-Sekretarz Gminy
Jedlińsk p. Włodzimierz Dłużewski oraz Radny p. Waldemar Cichowlas. Pierwszoklasiści wierszem i piosenką udowodnili, że w pełni zasługują
na miano prawdziwego ucznia
oraz zobowiązali się do godnego reprezentowania szkoły.
Z okazji 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w akademii. Gimnazjaliści recytowali wiersze, śpiewali
pieśni legionowe, wykonali ciekawą dekorację. Swoim młod-

ków i dziękujemy za ich pracę
Nauczyciele naszego gimnazjum zwracają szczególna uwagę na uwrażliwienie uczniów
w zakresie bezpieczeństwa
i bezpiecznego spędzania czasu. Organizują wycieczki, rajdy
i poświęcają czas tej tematyce
na lekcjach wychowawczych.
W tym roku szkolnym odbył się
22 września rajd integracyjny
z programem proﬁlaktycznym
do Iłży i Marcul dla wszystkich uczniów klas pierwszych
oraz spotkanie dla wszystkich
uczniów naszej szkoły z aspirantem sztabowym Mirosławem Guzińskim policjantem
z Wydziału Ruchu Drogowego
w Radomiu. Poruszane zostały w szerokim zakresie tematy
związane z bezpieczeństwem
na drodze. Młodzież wysłuchała prelekcji z pokazem slajdów
oraz obejrzała ﬁlm. Dziękujemy za zorganizowanie tego
spotkania panu Krystianowi
Kilarowi.
Z wizytą u Prezydenta. 15
września 2011 roku liderka
Szkolnego Klubu Młodzieżowego Wolontariatu działającego przy naszym gimnazjum Klaudia Matusik wraz z przedstawicielami innych szkolnych
klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży
Arka w Radomiu, udała się na
wizytę do Pałacu Prezydenckiego. Grupa wolontariuszy
zwiedziła pałac oraz osobiście
spotkała się z Prezydentem RP
- Bronisławem Komorowskim.
W tym roku szkolnym pierwszym działaniem Koła misyjnego, na którym opiekę sprawuje
siostra Irena Różycka było zorganizowanie z okazji Tygodnia
Misyjnego „kiermaszu ciast”.
Smakowite wyroby rozeszły się
w mgnieniu oka i dzięki temu
zebrano 350 złotych. Pieniądze

szym kolegom przekazali informacje dotyczące okresu od
I rozbioru Polski do zakończenia I wojny światowej. Po zakończeniu części informacyjnej
odbył się quiz wiedzy w klasie
IIIA PG. Uczniowie losowali
pytania i odpowiadali przy całej społeczności uczniowskiej,
dyrekcji i nauczycielach. Wykazali wysoki poziom wiedzy, za

te zostały przekazane do ośrodków misyjnych w Polsce, a następnie misjonarzom polskim
pracującym w najuboższych
krajach.
11 listopada 2011 roku
uczniowie naszego gimnazjum
biorący udział w projekcie „Zagrajmy o sukces” mieli zorganizowaną przez p. Radosław
Oﬁarę, p. Krystiana Kilara i p.
R. Wójcika wycieczkę do Warszawy. W ramach wycieczki
zwiedzali Muzeum Powstania
Warszawskiego, brali udział
w obchodach Święta Niepodległości w stolicy. Dopingowali
uczestników Biegu Niepodległości, a w szczególności p. Krystiana Kilara, który z dużym powodzeniem wziął udział w biegu i w nagrodę za dobiegnięcie
do mety otrzymał pamiątkowy
medal. Uczniowie zobaczyli
również, choć tylko z zewnątrz
nowy piękny Stadion Narodowy. Należy również nadmienić że uczniowie wyjazd mieli
całkowicie za darmo, bowiem
całość była doﬁnansowana ze
środków gminnych w ramach
programu
Wyrównywania
Szans Edukacyjnych.
Justyna Salak

co zostali nagrodzeni ocenami.
Po zakończonej uroczystości
w szkole uczniowie przeszli pod
symboliczny ,,Dąb Pamięci” ku
czci Edwarda Emila Arnekkera,
zapali znicze i je złożyli oddając hołd wszystkim pomordowanym o wolność naszej Ojczyzny. 18 listopada 2011 roku
uczniowie oddziału przedszkolnego ZSP w Wierzchowinach ▶

zamienili się w prawdziwych
aktorów. Zaprezentowali przedstawienie dla swoich najbliższych, mam, tatusiów. Tematem była jesień. Dzieci tańczyły,
śpiewały, recytowały wierszyki.
Wszystkie dzieci bardzo się starały by przedstawienie wypadło znakomicie. Teksty wierszy
i piosenek pozwoliły widowni
poczuć jesienny nastrój. Rodzice byli zaskoczeni, że w ich
pociechach tkwią takie talenty aktorskie. Dzieci natomiast
były szczęśliwe, że ich wysiłek
został doceniony i nagrodzony

gromkimi brawami.
24 listopada 2011 roku uczniowie klas 0-3 ZSP
w Wierzchowinach odwiedzili
Teatr Powszechny w Radomiu.
Dzieci obejrzały wspaniały,
pełen wrażeń spektakl pt. „
Nieznośka i Kmieć”. Celem
wyjazdu do teatru jest pokazanie uczniom atrakcyjności teatru, możliwości uczestnictwa
w życiu kulturalnym. Dla wielu
uczniów była to okazja, aby po
raz pierwszy być w teatrze. Bardzo podobała im się atmosfera,
jaka tam panuje. Najważniej-

sze, że uczniowie dyskutowali
na temat spektaklu. Mamy nadzieję, że polubią teatr i zechcą
bywać w nim częściej.
Po raz kolejny uczniowie
naszej szkoły wzięli udział
w gminnym konkursie plastycznym ,,Trzy razy NIE - nie
pij, nie pal, nie bierz” pod hasłem przewodnim tegorocznej edycji: ,,Jedno masz życie
więc je ceń - odrzuć nałogi,
życie zmień”. Wykonaliśmy ok.
40 prac różnymi technikami
plastycznymi w zależności od
inwencji twórczej samych au-

ZSP we Wsoli
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lutego 2011r. Rada
Gminy w Jedlińsku
podjęła uchwałę Nr III/7/2011
w sprawie założenia Publicznego Przedszkola oraz włączenia tej placówki do Zespołu
Szkół Publicznych we Wsoli.
W okresie wakacji pomieszczenia opuszczone przez ośrodek
zdrowia zostały wyremontowane i dostosowane do potrzeb
przedszkolaków. Zakupiony został nowy sprzęt i potrzebne pomoce dydaktyczne. Od 1 września br. przedszkole funkcjonuje. Z maluchami pracują dwie
nauczycielki p. Justyna Dryja i p.
Karolina Józwowicz – Kondys
oraz p. Renata Bińkowska dbająca o czystość zajmowanych
pomieszczeń. Dzieci czuja się
bardzo dobrze, o czym świadczy
fakt, że z każdym miesiącem ich
ilość zwiększa się.
21 września 2011 r. uczniowie
klas II gimnazjum wyruszyli na
pielgrzymkę rowerową do zabytkowego kościoła w Kaszowie.
O bogatej historii drewnianego
kościoła opowiadał proboszcz
paraﬁi – ks. Ireneusz Chmura.
Na miejscu została także odprawiona Msza św. w intencji
uczestników pielgrzymki. Opiekunami grupy byli: ks. Robert
Krawczyk, J. Guzińska, P. Kutkiewicz i A. Molenda.
18 października 2011 roku o godz. 1200 w Publicznej
Szkole Podstawowej im. W.
Gombrowicza we Wsoli, odbyło się uroczyste ślubowanie
klas pierwszych. Tego dnia 36
najmłodszych uczniów wraz
z wychowawczyniami: Elżbietą
Kokoszczyk i Patrycją Kokoszczyk-Mzyk, w strojach galowych i biretach na głowach,
przywitało zaproszonych gości.
Akademia rozpoczęła się programem artystycznym. Wszystkie dzieci z zapałem recytowały
wiersze i śpiewały piosenki. Potem, w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli i zaproszonych
rodziców, złożyły uroczyste
ślubowanie na sztandar szkoły.
Następnie, pan dyrektor mgr

Edward Krok, po krótkim przemówieniu, oﬁcjalnie pasował
„małych bohaterów dnia” na
uczniów, a pani dyrektor mgr
Lidia Parendyk wręczała im pamiątkowe dyplomy. Po akademii uczniowie z nauczycielami
i zaproszonymi gośćmi udali się
do klasy na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.
W związku z obchodami
roku poświęconego Czesławowi Miłoszowi w dniach
26-27 października bibliotekarki p. Mirosława Kalinowska
i p. Wioletta Nastula z pomocą
uczennic z Klubu Książkowych
Moli (Monika Klocek, Martyna
Krzosek, Magdalena Traczewska, Ewelina Wrona, Aleksandra Wziątek) zorganizowały
wystawę prezentującą twórczość i życie noblisty. Uczniom
klas IV-VI szkoły podstawowej
i I-III gimnazjum biograﬁę poety, ilustrowaną wystawą zdjęć
przedstawiły uczennice z klasy
IIIA PG. Odwiedzający wystawę poznali również twórczość

Miłosza w prezentacji multimedialnej „Daj pewność, że trudziłem się na Twoją chwałę...”. Usłyszeli poezję sławnego Polaka
śpiewaną przez artystów, a także
recytację w wykonaniu samego
autora. Towarzyszyły jej pięknie
skomponowane w całość obrazy,
zdjęcia poety w różnych etapach
życia, które przyciągały uwagę
widzów. Organizatorki projektu mają nadzieję, że „słowo raz
obudzone przez nietrwałe usta”
zapadnie w serca słuchaczy
i zachęci do wertowania dzieł
poety. 22 października grupa
24 uczniów naszego gimnazjum
wraz z opiekunami p. Anną
Borkowską-Szymaniak i p. Lidią
Kutkiewicz wzięła udział w wycieczce do Warszawy w ramach
projektu „Zagrajmy o sukces”.
Głównym punktem programu
była wizyta w Centrum Nauki
Kopernik oraz zwiedzanie warszawskiej starówki. Spędziliśmy
tam 3 godziny, ale to i tak za
krótko, aby wszystko obejrzeć,
dotknąć, doświadczyć. Mieści

torów.Liczymy na wyróżnienia
i nagrody
Nasi uczniowie brali również udział w XVI Gminnym
Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej w Jedlińsku.
Monika Bolek, uczennica klasy V zajęła I miejsce, a Tymon
Cichowlas, uczeń klasy VI – II
miejsce w kategorii szkoły podstawowe kl. IV – VI. Natomiast
w kategorii – klasy gimnazjalne
Natalia Przedwój, uczennica
klasy IIA otrzymała wyróżnienie.
Redakcja ZSP Wierzchowiny

się bowiem tam 450 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach. Tu mogliśmy testować
sami, sprawdzać, wykonywać
doświadczenia i poczuć się jak
prawdziwi naukowcy.
Rozpoczęliśmy realizację projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania w klasach I-III
szkoły podstawowej” ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX, Działanie
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest wsparcie uczniów w procesie rozwoju
(poprzez zajęcia adekwatne do
potrzeb dzieci w klasach I-III)
oraz szkoły w organizacji kształcenia i wychowania na I etapie
edukacyjnym w kontekście
realizacji nowej podstawy programowej, która czyni z indywidualizacji podstawowy sposób
pracy z uczniami. W ramach
projektu w roku szkolnym 2011/
2012 i 2012/2013 (IX – XII)
zostaną przeprowadzone następujące zajęcia: zajęcia dla dzieci
ze specyﬁcznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym
także dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia dla dzieci
z trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych;
zajęcia logopedyczne dla dzieci
z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia socjoterapeutyczne
i psychoedukacyjne dla dzieci
z zaburzeniami komunikacji
społecznej; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych: matematyczno – przyrodnicze; artystyczno – teatralne: teatralne
i plastyczne. Przewidziano także
doposażenie bazy dydaktycznej
szkoły w materiały dydaktyczne
oraz specjalistyczny sprzęt komputerowy.
Redakcja ZSP Wsola
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Juniorzy, kadeci,
Szkoły z Jedlińska wśród najlepszych na Mazowszu,
młodzicy na strzelnicy
pięć medali młodzików w MMM, Orzeł wygrał derby
Dla strzelców ULKS Jedlińsk
ale w tabeli jest za Strażakiem…
druga połowa 2011 roku to

Nauczyciele w-f jedlińskich szkół z trofeami XIII MIMS wraz z olimpijczykiem - szermierzem Marianem Sypniewskim.

Czas podsumowań

W Pruszkowie ogłoszono oﬁcjalne wyniki współzawodnictwa sportowego szkół odbywającego się w ramach XIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej Ciechanów-Ostrołęka
2010/2011. Po raz kolejny nasze
szkoły znalazły się wśród najlepszych placówek. W punktacji gimnazjów sklasyﬁkowano
aż 301 szkół. Gimnazjum z Jedlińska ponownie zajęło miejsce na podium, tym razem na
2 miejscu, z dorobkiem 97,5
pkt i uległo jedynie ZSSport. 35
z Warszawy, które zgromadziło
117pkt. Na trzecim miejscu PG
8 z Płocka z 74pkt. Gimnazjum
ze Wsoli z 4 pkt uplasowało się
na miejscach 119-128. Wśród
247 sklasyﬁkowanych szkół
podstawowych PSP z Jedlińska
zajęła znakomite 4 miejsce gromadząc 46 pkt. Podium dla PSP
9 Siedlce – 62pkt, PSP 2 Ząbki - 58
pkt i PSP 344 Warszawa - 54,5pkt.
W komunikacie widnieją jeszcze
trzy podstawówki z naszej gminy – szkoły z Wierzchowin, Starych Zawad i Wsoli. Wszystkie
wywalczyły po jednym puncie
i sklasyﬁkowano je na miejscach
128-146. Oprócz pamiątkowych dyplomów, pucharów
i nagród pieniężnych na zakup
sprzętu sportowego nauczyciele
wychowania ﬁzycznego z jedlińskich szkół mieli szczególny powód do dumy. Sportowe
dokonania ich podopiecznych

zostały wymienione jako ewenement w skali największego
w Polsce województwa, budząc
szczery podziw i wyrazy uznania wielu fachowców i działaczy
sportowych. Przypomnijmy, że
od 12 lat, rokrocznie, zarówno
podstawówka jak i gimnazjum
plasują się w czołówce igrzysk,
a przedstawiciele tych szkół aż
17-krotnie stawali na podium
w końcowej klasyﬁkacji igrzysk.
W Radomiu podsumowano
sezon lekkoatletyczny. W gronie zawodników wyróżniono
reprezentantkę ULKS Jedlińśk
dyskobolkę Beatę Malinowską.
Najważniejsze tegoroczne osiągnięcia Beaty to brązowy medal
OOM, złoty medal Ogólnopolskich Igrzysk LZS i rekord okręgu juniorek młodszych. W klasyﬁkacji klubów ULKS zajął
2 miejsce w okręgu za RLTL
Radom. Aż 6 reprezentantów
ULKS widnieje w tabelach
PZLA najlepszych tegorocznych wyników w Polsce obejmujących pierwsze trzydziestki. W kategorii młodzików na
4 miejscu plasuje się Maja Neska w dysku i 12m w kuli. Na
14 miejscu jest Justyna Paluch
-300 ppł. Na tym samym dystansie Adam Piórkowski jest
29. W gronie juniorek młodszych Beata Malinowska jest 3
w dysku i 13 w kuli. Na 17 miejscu uplasowała się Agnieszka Paluch w skoku o tyczce.

Derby Strażak Wielogóra - Orzeł Jedlanka czas zacząć...
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starty w najważniejszych zawodach we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych.
Do Mistrzostw Polski Juniorów
zakwaliﬁkowała się trójka zawodników: Dominika Milik,
Mateusz Kapusta, Żaneta Markowska. Wszyscy startowali po
raz pierwszy wśród juniorów
i wystąpili w konkurencji karabinu pneumatycznego. Zawody
odbyły się na obiektach „Śląska”
Wrocław. Najwyżej, na 14 miejscu, uplasowała się Dominika
Milik. W ﬁnale XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w sportach letnich w Warszawie, czyli Mistrzostwach Polski
Juniorów Młodszych, uczestniczyła Joanna Kosno. Asia zajęła
dość odległe 31 miejsce. Swoje
niepowodzenie
powetowała
w towarzyszącej imprezie - ﬁnale „Strzelania w Sieci”. Przy
dynamicznej muzyce i aplauzie
publiczności zgromadzonej licznie w hali sportowej Wojskowej
Akademii Technicznej, po kolei
wyeliminowała znane zawodniczki renomowanych klubów

Agata Kupis.

zwyciężając w tych zawodach.
Udane występy w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach
Młodzików zanotowała najmłodsza grupa. W rywalizacji
z zawodnikami województwa
mazowieckiego oraz warmiń-

sko-mazurskiego wywalczyła 5
medali – jeden złoty, trzy srebrne i jeden brązowy. Mistrzem
makroregionu w konkurencji
karabinu sportowego leżąc ksp
40 L został Janusz Kosman
który wyprzedził kolegę klubowego Kubę Domagalskiego.
Tradycje medalowe w konkurencji karabinu pneumatycznego podtrzymali Agata Kupis
i Janusz Kosman, którzy zajęli
odpowiednio drugie i trzecie
miejsce. W konkurencji karabinu sportowego 3x10 (na dystansie 50 m – tzw. 3 postawy)
po drugi medal srebrny sięgnęła Agata Kupis. Cenne punkty dla klubu dorzuciły Magda
Kowalczyk i Patrycja Łobodzin.
Z innych prestiżowych osiągnięć warto wymienić kolejne
dwa złote medale Agaty. Tryumfowała ona w Międzywojewódzkim Pucharze Niepodległości w Krakowie. Drugie
złoto wystrzelała w V Ogólnopolskich Zawodach Podziemnych w konkurencji karabinu
pneumatycznego wśród młodziczek na dystansie 10 m, ale
za to …250 m pod ziemią! Zawody połączone były ze zwiedzaniem kopalni soli w Bochni.

Gdzie dwóch się bije…

Rozgrywki drugiej grupy
w klasie B pasjonowały liczne
grono kibiców piłki nożnej naszej gminy za sprawą dobrze
spisujących się zespołów Strażaka Wielogóra i Orła Jedlanka.

Przez pewien okres Strażak był
nawet na czele tabeli. W dziesiątej kolejce doszło na boisku
w Wielogórze do konfrontacji
naszych drużyn. Po emocjo-
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niżej, bo na piątym miejscu zakończył pierwsza rundę Orzeł.
Zgromadził łącznie 24 pkt, tak
więc do dwójki liderów brakuje 5 ’”oczek”. Piłkarze z Jedlanki

Sztafety ze Starych Zawad i Jedlińska.

nującym meczu zakończyło się
ono niespodziewanym (szczególnie dla kibiców i działaczy
Strażaka) zwycięstwem piłkarzy z Jedlanki 2:1. Potknięcie
Strażaka wykorzystał „ten trzeci” - Jaguar Wolanów, obejmując przodownictwo w grupie,
którego nie oddał do końca
rundy. Wydawało się, że Orzeł,
w kolejnych meczach podtrzyma dobrą dyspozycję, tym
bardziej, że do tego momentu
odniósł zaledwie jedną porażkę. Niestety, już tydzień później
przegrał on u siebie z Cechem
Radom 0:1 i w kolejnym meczu
na boisku lidera z Wolanowa
doznał klęski 1:7. W ostatniej kolejce powetował straty
bramkowe zwyciężając 7:1 GKS
Klwów. Natomiast zadyszka
piłkarzy Strażaka po porażce
z Orłem trwała jeszcze tydzień,
bowiem w następnym spotkaniu przegrali w Wieniawie
z Chojniakiem 1:2. Zakończenie rundy było już pomyślne.
Dwa zwycięstwa - 1:0 na wyjeździe z rezerwami Sokoła Przytyk i 2: 1 na własnym boisku
z groźnym Cechem Radom,
pozwoliły na uplasowanie się na
trzecim miejscu w ligowej tabeli. Prowadzą z 29 pkt. drużyny
Jaguara i LKS Promna. Wielogóra ma zaledwie jeden punkt
mniej. Dokonania Strażaka
w tej rundzie to 9 zwycięstw,
tylko 1 remis i 3 przegrane. Stosunek bramek- 33:18. Niewiele

trzykrotnie ulegli rywalom, wygrali 7 spotkań i 3 zremisowali.
Notują także korzystny bilans
bramkowy 35:27. W tabeli różnice są stosunkowo niewielkie
i co najmniej osiem zespołów
może jeszcze walczyć o awans.
Potencjał tych drużyn jest zbliżony i jak pokazały dotychczasowe rozgrywki, każdy wynik
jest możliwy. Mamy nadzieję,
że na wiosnę ekipy Orła i Strażaka również pokażą się z dobrej strony i odegrają znaczącą
rolę na koniec sezonu. W rozgrywkach wyższego szczebla
-w klasie A mamy jednego
reprezentanta.
Występujący
w drugiej grupie LKS Jedlińsk
spisywał się ze zmiennym
szczęściem. Po dwóch wygranych na początku, w kolejnych
meczach LKS uległ rywalom aż
siedmiokrotnie z rzędu. Później
do zespołu wrócili piłkarze,
którzy z różnych powodów nie
grali w pierwszych kolejkach.
LKS zanotował kilka dobrych
występów, czterokrotnie wygrywając, (w tym rekordowo
12:4 z Tęczą Augustów) i raz
remisując. W ostatnich trzech
kolejkach piłkarze z Jedlińska
schodzili z boiska pokonani.
Ostatecznie po przerwie zimowej LKS rozpocznie rozgrywki z 11 miejsca, tracąc sporo
punktów do najlepszych. Ma
jednak wyraźną przewagę nad
potencjalnymi spadkowiczami
– zespołami z Belska i Augu-

stowa. Bilans jesieni to 6 wygranych, 1 remis i 10 porażek.
Stosunek bramkowy 36-43.
Drugą rundę można poświęcić na spokojną grę, ogrywanie
młodszych zawodników lub
powstanie koncepcja budowania nowego zespołu. Kto będzie
za to odpowiadał, jeszcze nie
wiadomo, bowiem do zmiany
dojdzie na stanowisku trenera.
Z dotychczasowym – Andrzejem Ośką - zarząd LKS nie przedłużył umowy na drugą rundę.
Przypomnijmy też, że piłkarze
A-klasy jesienią rozegrali już
dwie kolejki z rundy wiosennej.

Jesienne przełaje

Udanie zainaugurowały XIV
edycję Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej nasze
sztafety przełajowe. W eliminacjach międzypowiatowych
przeprowadzonych nad zalewem w Domaniowie zwyciężyły żeńskie zespoły podstawówki i gimnazjum z Jedlińska. Na
drugich miejscach uplasowały
się sztafety dziewcząt z PSP
w Starych Zawadach i chłopców z PSP i PG z Jedlińska.
Na wiosnę w ﬁnałach MIMS
w Sochaczewie pobiegnie zatem pięć sztafet z naszej gminy. Świetnie zaprezentowali się
lekkoatleci PG Jedlińsk w Siedlcach w Międzynarodowych Zawodach o Puchar Jakimowicza.
Na zakończenie sezonu zwyciężyli oni w klasyﬁkacji drużynowej wśród 42 startujących
szkół z 7 państw , zdobywając
aż 26 medali indywidualnie.
Biegać każdy może…
Niecodziennym wyczynem
może pochwalić się 19-letnia
mieszkanka Bierwiec Aneta
Krupa. Uczestniczyła ona w odstępie zaledwie kilku tygodni
w dwóch prestiżowych maratonach w Polsce - w Warszawie
i Poznaniu. Absolwentka gimnazjum w Jedlińsku nigdy nie
startowała jako zawodniczka,
ale po ukończeniu szkoły od
kilku lat systematycznie biega
amatorsko. Stopniowo wydłużała przebiegnięty dystans aż
postanowiła ukończyć maraton. – Najtrudniejszym zada-

niem było odpowiednie rozłożenie sił, tak by po prostu bieg
ukończyć – opowiada Aneta. –
W Warszawie widziałam wiele
osób, które skrajnie zmęczone
schodziły z trasy, nie kończąc
maratonu. Ja zaczęłam bardzo
spokojnie i tak właściwie dobiegłam. Bałam się kryzysu,
który w trakcie pokonywania
tak długiego dystansu, potraﬁ
pojawić się nie wiadomo kiedy.
Zrozumiałam hasło, które jest
tak popularne wśród biegaczy
„pokonać chociaż raz maraton”.
Dlatego też na mecie byłam
z siebie bardzo dumna – mówi z radością. – W Poznaniu
postanowiłam pobiec trochę
szybciej od początku, tak około

Aneta Krupa na trasie martonu
w Poznaniu.

pól minuty na każdy kilometr.
I udało się. Dystans 42km 195m
pokonałam 20 minut szybciej
niż w Warszawie. Ale myślę,
że to nie jest ostatnie słowo
– dodaje Aneta Krupa, która
od bieżącego roku jest studentka pierwszego roku Wyższej
Szkoły Oﬁcerskiej w Dęblinie
na Wydziale Nawigacji. A nam
pozostaje pogratulować i życzyć Anecie piątek w indeksie
i kolejnych udanych maratonów. Jednocześnie zachęcamy
wszystkich do biegania. Niech
stanie się ono modą dla każdego i receptą na bezpłatną poprawę samopoczucia i zdrowia.
I nie zaczynajmy od maratonu. Wystarczy kilkanaście minut marszobiegu na początek.
Można pobiegać wychodząc
z psem na spacer, a może spróbujemy potruchtać rodzinnie
po ścieżkach naszych okolicznych lasów. Nie odkładajcie
tych zamierzeń do przyszłego
roku. I jeśli tylko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych to
naprawdę - biegać może każdy!
Krystian Kilar
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Niektóre inwestycje w 2011 r.

Dom Kultury w Bierwieckiej Woli

Budowa kanalizacji w Jedlance i Woli Gutowskiej

Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Jedlance

Remont ulic i chodników w Jedlińsku

Rada programowa:
Wojciech Walczak - przewodniczący
Członkowie honorowi:
ks. prałat dr Henryk Ćwiek
prof. zw. Aleksander Olszewski
dr Stefan Rosiński
dr Krzysztof Sadurski
prof. nadzwyczajny Krzysztof Śmiechowski
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