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Szanowni Państwo
Lato a zwłaszcza jego
końcówka to z reguły okres
festynów i spotkań okolicznościowych. W naszej gminie odbyło się kilka cyklicznych imprez cieszących się
dużym zainteresowaniem
mieszkańców a były to:
dożynki gminne w Jedlińsku
niedzielę 9 września
W
2012 o godz. 16:00 w
kościele paraﬁalnym w Jedlińsku miał miejsce koncert organowy. Był to koncert ﬁnałowy
w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Radom-Orońsko”. W tym roku gościliśmy znakomitego tenora
Wiesława Ochmana, który
wystąpił w Jedlińsku już po raz
drugi. Pan Ochman jest nie
tylko znakomitym śpiewakiem
operowym ale także jego wielką
pasją jest malarstwo. Zachwycił
publiczność swoim śpiewem
jak również niezwykłym poczuciem humoru. Na organach

połączone z turniejem
sołectw, święto ziemniaka w Ludwikowie, jarmark ludowy w Bierwcach , festyn „Nie ma
jak rodzina” przy Domu
Pomocy Społecznej w
Jedlance. Na dożynkach
powiatowych w Jedlni
Kościelnej naszą gminę
reprezentowaly przedstawicielki Ludwikowa i
Gutowa. W Jedlińsku odbył
się także: zlot motocyklowy
w którym uczestniczyło prawie 400 motocyklistów z
całej Polski, koncert muzyki
organowej w ramach festiwalu organowego Radom-Orońsko i plener malarski
w którym brali udział arty-

ści z Polski, Ukrainy, Litwy i
Czech.
Wszystkim którzy zaangażowali się w organizację
w/w imprez składam gorące
podziękowania.
Sądzę jednak, że dla organizatorów to przede wszystkim wzrastające zainteresowanie i czynny udział
mieszkańców we wspólnej
zabawie jest najlepszym
podziękowaniem i sygnałem, że ich wysiłki są doceniane i w pełni przez Państwa akceptowane.
Pozwolą Państwo, że
wspomnę również o aktualnie prowadzonych w gminie
inwestycjach:
- rozpoczęły się prace przy

budowie dróg w sołectwie
Klwaty i Piastów - Chmielniak. Są to dwie, ostatnie
drogi zaplanowane do wykonani w bieżącym roku.
- trwają prace zagospodarowujące teren wokół
budynku sali gimnastycznej
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlance.
- zakończył się montaż
dachu na budynku centrum
kultury w Mokrosęku.
- uruchomiona została
winda w gimnazjum w
Jedlińsku.
- trwają prace przy budowie
kanalizacji w Piasecznie.

W trakcie realizacji
Budowa kanalizacji w Piasecznie
Przebudowa trybun na boisku GOSiR w Jedlińsku
Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Mokrosęku
Przebudowa drogi gminnej Klwaty - Klwaty
Przebudowa drogi gminnej Piastów - Chmielniak

Wojciech Walczak
Wójt Gminy

Koncert organowy 2012
akompaniował dyrektor festiwalu Robert Grudzień. Niespodzianką podczas koncertu
był występ sopranistki pani
Katarzyny Bochyńskiej- Wojdył. Podczas koncertu wykonane
zostały następujące utwory:
Henry Purcell – Trumpet Tune
Luigi Luzzi - Ave Maria, Jan
z Lublina – 9 tańców, Cesar
Franck – Panis Angelicus,
Robert Grudzień – Fantazja
pamięci Bohaterom Wizna
1939, Giulio Caccini – Ave
Maria, Charles Gounod – Ave
Maria, Franciszek Schubert
– Ave Maria.

Budowa kanalizacji w Piasecznie

Przebudowa trybun na stadionie GOSiR w Jedlińsku

PROGRAM DOFINANSOWANIA DO 70% ZA ZAKUP I MONTAŻ ZESTAWÓW SOLARNYCH

Anna Malinowska

Urząd Gminy w Jedlińsku informuje,
że przy ul. Krótkiej w Jedlińsku
I piętro (dawny budynek Urzędu Gminy)
czynny jest dla osób potrzebujących pomocy
z terenu gminy Jedlińsk
PUNKT POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
w każdy poniedziałek w godzinach: 9:30 - 13:30
telefon kontaktowy: 48 32 13 882
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
zaprasza na zajęcia wszystkich
dotychczasowych i nowych uczestników.
Pamiętaj - w życiu oprócz tego co MUSISZ, trzeba znaleźć
miejsce na to co LUBISZ
Gwarantujemy aktywne spędzenie wolnego czasu zgodnie
z własnymi zainteresowaniami oraz wszechstronny rozwój
talentu artystycznego pod opieką wykwaliﬁkowanych instruktorów.
Zachęcamy nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorosłych
mieszkańców, aby odnaleźli coś dla siebie
w ofercie GCKiKF lub przedstawili swoje propozycję
różnych form aktywności kulturalnej.
Wszystkich Państwa zachęcamy do współtworzenia wraz z Nami
życia kulturalnego Naszej Małej Ojczyzny.
,,Bowiem nie ma kultury bez człowieka
i nie ma człowieka bez kultury.
Jan Paweł II.
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Inwestycje w Gminie

Spotkanie informacyjne: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy,
Jedlińsk ul. Warecka 19; 04.10.2012 r. godz. 16:00

Zapraszamy

Terminy zajęć w GCKiKF
Nauka gry: akordeon/
gitara/ keyboard

Poniedziałek
14.00-17.00

Środa
14.00.-16.00

Czwartek
14.00-17.00

Zajęcia plastyczne

Piątek
14.00-15.00

Piątek
15.30-16.30

Piątek
17.00-18.00

Zajęcia Wokalne

Środa
16.20-17.20

Środa
17.20-18.20

Środa
18.20-19.10

Zajęcia plastyczne

Czwartek
17.00-18.00

Sobota 14.30-16.30
Malarstwo olejne

Zajęcia teatralne

Sobota
12.30-14.00
Dzieci

Sobota
14.10-16.00
Młodzież

Nauka j. angielskiego
dla dzieci w wieku
od 6 do 8 lat

Czwartek
18:00 - 19:00

G

minny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jedlińsku realizujący projekt „Bądź
aktywny – bądź najlepszy”
informuje, że rozpoczęły się
kursy zawodowe dla uczestników projektu. W miesiącu
czerwcu odbyły się warsztaty
grupowe i zajęcia indywidualne
z poradnictwa zawodowego.
Doradca zawodowy pomógł
Beneﬁcjentom Ostatecznym
w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy,
aby umożliwić realny wybór
lub zmianę kwaliﬁkacji zawodowych albo osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.
W obecnej chwili rozpoczy-

Kursy zawodowe dla mieszkańców gminy
nają się kursy zawodowe. Każdy
miał możliwość uczestnictwa w
w dwóch wybranych przez siebie kursach zawodowych.
Uczestnicy wybrali następujące kursy:
1) Kurs kierowca wózka jezdniowego /dla2 uczestników/
2. Kurs operator koparko ładowarki /dla 5 uczestników
3) Kurs prawa jazdy kat. B
/dla 9 uczestników/
4) Kurs prawa jazdy kat. C + E
z przewozem rzeczy
/dla 2 uczestnika/
5) Kurs prawa jazdy C + E
/dla 5 uczestników/
6) Kurs obsługa kasy ﬁskalnej
/dla 6 uczestników/
7) Kurs kucharza-kelnera
/dla 2 uczestników/

8) Kurs stylizacja i zdobnictwo
paznokci /dla 1 uczestnika/
9) Kurs kelnera-barmana
/dla 1 uczestnika/
10) Kurs kosmetyczka ze stylizacją paznokci i elementami
wizażu /dla 6 uczestników/
11) Kurs fryzjer z elementami
wizażu /dla 2 uczestników/
12) Kurs artystyczne układanie
roślin- bukieciarz/ ﬂorysta
/dla 4 uczestników/
13) Kurs spawania gazowo-elektrycznego
/dla 1 uczestnika/
14) Kurs opiekun osób starszych /dla 3 uczestników/
15) Kurs obsługa stacji paliw
- LPG /dla 1 uczestnika/
16) Kurs podstawy obsługi
komputera /dla 2 uczestników/

W obecnej chwili zbliża się ku
końcowi poradnictwo prawne,
podczas którego uczestnicy
mogli skorzystać z porad prawnika.
Powyższy projekt realizowany jest na lata 2012-2014.
W roku 2013 i 2014 odbędzie
się nowy nabór kandydatów,
którzy pragną podnieść lub
zmienić swoje kwaliﬁkacje
zawodowe.
Chętnych zapraszamy do
zgłaszania swojej kandydatury. Każdy z uczestników
będzie miał możliwość wybrania swojej ścieżki szkoleniowej po uprzedniej konsultacji
z doradcą zawodowym.
Monika Gałek
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esja Rady Gminy została
zwołana przez Przewodniczącego Rady na dzień
28 czerwca 2012 r.
Podjęte zostały uchwały
w sprawie:
-Nr XV/24/2012 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2012 r.
-Nr XV/25/2012 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jedlińsk na lata 2012-2015,
-Nr XV/26/2012 nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku,
-Nr XV/27/2012 udzielenia
pomocy ﬁnansowej dla Powiatu
Radomskiego,
-Nr XV/28/2012 wyrażenia
zgody na nieodpłatne przejęcie
przez Gminę Jedlińsk infrastruktury technicznej –kanału
sanitarnego kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości
Jedlanka od Starostwa Powiatowego w Radomiu,
-Nr XV/29/2012 podziału
Gminy Jedlińsk na okręgi
wyborcze,
-Nr XV/30/2012 uchwalenia
„Regulaminu
przyznawania
dotacji do usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu
Gminy Jedlińsk”,
-Nr XV/31/2012 wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Z prac Rady Gminy
Wójt wydał zarządzenia
w sprawie:
-zatwierdzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Jedlińsku,
-powierzenia
stanowiska
Dyrektora Publicznego Przedszkola w Jedlińsku,
-zatwierdzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora ZSP we
Wsoli,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę dróg gminnych w Jedlance,
- zmieniające zarządzenie Nr
111/21/2012 Wójta Gminy
Jedlińsk z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie stawki czynszu za
lokale mieszkalne wchodzące
w
skład
mieszkaniowego
zasobu Gminy Jedlińsk,
- powołania Komisji Przetargowej na budowę szybu windowego wraz z montażem dźwigu
osobowego oraz prace towarzyszące w budynku Publicznego
Gimnazjum w Jedlińsku,
-ograniczenia poboru wody na
terenie gminy Jedlińsk,
Powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela
mianowanego,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę drogi
gminnej Piastów-Chmielniak,
-powołania Komisji Przetargowej na dowóz i odwóz uczniów
do szkół na terenie gminy
Jedlińsk w roku szkolnym
2012/2013,
- powołania Komisji Przetargowej na zakup-sprzedaż artykułów mięsnych i wyrobów

ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru
odpadów. Obecnie obowiązujące indywidualne umowy na wywóz
odpadów wygasną. Obowiązek organizacji odbioru odpadów komunalnych przejmie gmina. Ona też wyłoni w konkurencyjnym przetargu
ﬁrmę, która będzie odbierać odpady od właścicieli nieruchomości.
Rada Gminy Jedlińsk, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r., jest
obowiązana podjąć uchwały m.in. w sprawach:
• wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym;
• ustalenia stawki takiej opłaty;
• określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
warunki miejscowe;
• wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
• określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zaktualizować Regulamin utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Jedlińsk, uwzględniając zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą
opłatę opartą na określonej przez Radę Gminy podstawowej stawce,
która będzie uwzględniała koszty odbierania, transportu, zbierania,
odzysku, a także unieszkodliwiania odpadów. Mieszkańcy będą
zobowiązani także do złożenia deklaracji, będącej ostateczną podstawą do wyliczenia opłat. Przepisy nowej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach gwarantują, że opłata za odpady
posegregowane będzie niższa.
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wędliniarskich oraz warzyw dla
stołówek szkolnych we Wsoli
i w Jedlińsku w roku szkolnym
2012/2013,
przedłożenia
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Jedlińsk, informacji o przebiegu wykonania
planu ﬁnansowego SPZOZ
oraz samorządowych instytucji
kultury za I półrocze 2012 r.,
-ustalenia terminu składania wniosków o doﬁnansowanie zakupu podręczników
w ramach „Rządowego Programu Pomocy Uczniom
w 2012 r.-wyprawka szkolna”,
- powierzenia stanowiska
Dyrektora Zespołu Szkół
Publicznych we Wsoli,
-nabycia nieruchomości na
rzecz Gminy Jedlińsk z przeznaczeniem na cel publiczny,
-powołania Komisji Przetar-

gowej na przebudowę drogi
gminnej Klwaty-Klwaty,
-upoważnienia dla Pana Włodzimierza Dłużewskiego zastępcy Wójta Gminy, Sekretarza Gminy,
- nabycia nieruchomości na
rzecz Gminy Jedlińsk z przeznaczeniem na cel publiczny oraz
cztery zarządzenia w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Stałe Komisje Rady pracowały zgodnie z przyjętym
harmonogramem prac. Radni
zapoznali się ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy za
I półrocze 2012 r.
Kolejna sesja Rady Gminy
zwołana została na dzień 28
września 2012 r.
Ewa Koper

SEGREGUJĄC ODPADY PRZYCZYNIASZ SIĘ
DO OCHRONY ŚRODOWISKA I OSZCZĘDZASZ
Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych
odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne:
wodę i energię. Z odpadów mogą powstać np., chusteczki higieniczne,
papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet
meble czy ubrania.
Pamiętaj:
• zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
• wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
• wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np.
lniane, dzięki temu ograniczysz zużycie plastikowych torebek
a przynosisz do domu torby foliowe, warto wykorzystaj ją, np. jako
worki na śmieci,
• jeśli to możliwe kupuj opakowania szklane a unikaj plastikowych,
to zdrowsze, bo szkło nie wchodzi w reakcje z przechowywanymi
w nim produktami, zwłaszcza z żywnością.
• zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po
wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu).

Przypominamy również o obowiązujących
zasadach zagospodarowania nieczystości ciekłych.
W związku z rozwojem sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy
w sołectwach: Jedlińsk, Wola Gutowska, Jedlanka oraz Piaseczno
(w trakcie realizacji) przypomina się o obowiązku podłączenia się do
sieci kanalizacyjnej. W myśl ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, każdy mieszkaniec ma obowiązek:
• przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej w danej miejscowości, a gdy jest to technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione,
wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowych nieczystości ciekłych (szambo) bądź w przydomową oczyszczalnię ścieków
bytowych.
• zawierania umów na wywóz nieczystości ciekłych z uprawnionym
przewoźnikiem, przechowywania rachunków za wykonaną usługę
do celów kontrolnych.
UWAGA!!
Należy każdorazowo żądać rachunków za wywóz nieczystości ciekłych, gdyż jest to wymagany dokument w przypadku kontroli organów
ochrony środowiska lub uprawnionej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Informujemy również, że Urząd Gminy aktualizuje ewidencję, zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków, w związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie do
Referatu Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami informacji
w tym zakresie.
Więcej informacji dotyczących zmiany ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19 w pokoju Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki
Gruntami (pok.11), bądź pod nr tel. 48 32-13-098.

16

JARMARK LUDOWY W BIERWCACH

września 2012 r.
w Bierwcach odbył się
Jarmark Ludowy.
Impreza
została
zorganizowana
przez
Lokalną
Grupę Działania „Razem dla
Radomki”, przy współpracy ze
Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic oraz
PSP w Bierwcach i współﬁnansowane zostało ze środków
Unii Europejskiej w Ramach
Osi 4 Leader – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.
Jarmark Ludowy jest wydarzeniem, które ma na celu
promocję folkloru i dziedzictwa ludowego w małych miejscowościach położonych na
obszarach wiejskich, aktywizację mieszkańców, organizacji
pozarządowych do wspólnego
kreowania wydarzeń kulturalnych.
Naszej idei towarzyszyła chęć
przypomnienia o minionym
już, ale pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były obrzędy
dożynkowe, wiejskie zabawy
ludowe, na których kapele grały
huczne oberki, polki, gdzie spotykali się wszyscy mieszkańcy
wsi i bawili się wesoło.
Niedzielny Jarmark w Bierwcach odbył się przy pięknej
pogodzie i bardzo licznie zgromadzonej publiczności wśród
której byli: Wojciech Walczak
– wójt naszej gminy, Cezary
Nowek –prezes LGD, Ilona
Starzyńska – skarbnik gminy,
Agnieszka Gryzek – dyrektor
Gminnego Centrum Kultury i
Kultury Fizycznej, Waldemar
Sulisz – przewodniczący Rady

Gminy z radnymi. Wszystkich
uczestniczących w Jarmarku
powitała w imieniu LGD
„Razem dla Radomki” Ewa
Oﬁara – sekretarz tego stowarzyszenia.
Impreza rozpoczęła się od
występu dziecięcego zespołu z
PSP Bierwce i Młodzieżowego
Zespołu Ludowego „Wolanianki” z Wolanowa.
Następnie głos zabrał Pan
Wojciech Walczak oraz Pan
Cezary Nowek, którzy podkreślali ogromne wartości które
prezentuje dziedzictwo kulturowe naszych „małych ojczyzn”
oraz przedstawili informację na
temat działań innowacyjnych
przez Lokalną Grupę Działania.
Kolejno prezentowały się
zespoły i kapele ludowe: Kapela
Jana Wochniaka z Wieniawy,
Sami Swoi z Błotnicy, Zespół
Biesiada z Bieniędzic, Kapela
Braci Tarnowskich z Domaniowa oraz Kapela Krzysztofa
Rokicińskiego z Siekluk.

Swoimi występami oczarowali publiczność za co otrzymali gromkie brawa.
Zebrani mieszkańcy mogli
pośpiewać i potańczyć jak za
dawnych lat.
Mogliśmy także obejrzeć i
zakupić prace ręcznie wykonane przez uczniów naszej
szkoły PSP Bierwce które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Panie ze Stowarzyszenia
„Wrzosowisko” z Wrzosu zaprezentowały swoje hafciarskie
prace. Nie zabrakło też twórcy
ludowego Andrzeja Sławińskiego z Wierzchowin, który od
dłuższego czasu współpracuje z
naszym stowarzyszeniem.
Na Jarmarku mogliśmy spróbować wielu przepysznych
potraw przygotowanych z produktów tradycyjnych i lokalnych przez Panie ze Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi
Bierwce i Okolic oraz rodziców
PSP Bierwce.
Na stołach podano wiele

dań m.in.: kapustę z grochem,
pierogi z kapustą i grzybami,
krokiety, paszteciki, barszcz
czerwony, swojski smalec z
ogórkiem , dżem z papryki oraz
przepyszne ciasta.
Wyroby wędliniarskie z
gospodarstwa Państwa Pysiak
ze Zdziechowa; szynkę zdziechowską, kiełbasę oraz salceson wizytowy.
Piekarnia Wacyn dostarczyła
nam bezpłatnie wyroby piekarnicze. Serwowany był również przepyszny naturalny sok
jabłkowy „Smakuś z Doliny
Radomki” dostarczony także
gratis.
Wieczorem
rozpaliliśmy
duże ognisko. Można było
upiec kiełbaski i bawić się przy
muzyce kapel.
Szczególne podziękowania za
urządzenia rozrywkowe ( dmuchańce, sztuczną krowę, rikszę)
składam Anastazji i Grzegorzowi Poterom z Bierwiec, którzy bezpłatnie udostępnili je
dla wszystkich chętnych.
Za miłą współpracę dziękuję:
LGD „Razem dla Radomki”,
Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Wsi Bierwiec i Okolic,
Dyrekcji i nauczycielom PSP
Bierwce, obsłudze i wszystkim
rodzicom.
Jarmark Ludowy okazał się
strzałem w dziesiątkę. Impreza
cieszyła się dużym zainteresowaniem i pokazała, że
jest potrzeba tworzenia jej w
małych miejscowościach.
Ewa Oﬁara – sekretarz
Lokalnej Grupy Działania
„Razem dla Radomki”

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.

Warto przeczytać
„Szwaczka” - Frances De Pontes Peebles.
Dwie siostry, dwa losy, wielka miłość i wielkie rozczarowanie. Porywająca historia, od której nie sposób się oderwać i której nie
sposób zapomnieć.
„Z cienia” - Sebastian Reńca.
Powieść o żołnierzach wyklętych. Książka jest przejmującym studium postaw ludzkich. Mówi o wierności, zdradzie, przyjaźni i miłości. O zwykłych Polakach, którzy w większości, starali się w tych tragicznych czasach, pozostać Ludźmi Przyzwoitymi.
„Tenis dla dzieci, nauczycieli i rodziców” - Królak Adam.
Książka zachęcająca najmłodsze pokolenie dziewcząt i chłopców do systematycznego uprawiania tenisa.
„Saszeńka” - Monteﬁore Simon.
Powieść ukazująca losy rosyjskich rodzin i rewolucję. Pasjonująca od pierwszej do ostatniej strony. Doskonałe
połączenie wielkiej historii i fascynującej ﬁkcji literackiej.
„Poradnik dla zielonych rodziców” - Reni Jusis, Magda Targosz.
To setki pomysłów na rodzicielstwo bliskie naturze. Książka zainspirowana cyklem EKO Mama w „Dzień Dobry
TVN”.
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CKIKF w Jedlińsku
jak również wszystkie
placówki terenowe,
wzorem lat ubiegłych zapewniły
dzieciom i młodzieży aktywny
wypoczynek w ramach akcji
LATO. Dla młodych mieszkańców naszej gminy został
przygotowany program zajęć
wakacyjnych , które tradycyjnie cieszyły się dużą popularnością. Oferta była jak zawsze
różnorodna i dopasowana do
wieku uczestników. Oprócz
gier i zabaw ruchowych były
także zajęcia plastyczne, kulinarne, zgadywanki, krzyżówki,
quizy tematyczne czy też turnieje: Piłkarzyków, Warcab,
ping-ponga i inne. W miarę
sprzyjającej pogody zajęcia
odbywały się również na świeżym powietrzu.
W ramach akcji Lato został
zorganizowany rajd rowerowy. Tym razem grupa dzieci
i młodzieży wraz z opiekunami wybrała się do Taczowa.
Uczestnicy podziwiali kompozycję rzeźbiarską zatytułowaną
„Rycerze Bogurodzicy” oraz
inne ciekawe obiekty i miejsca znajdujące się w tej małej,
urokliwej miejscowości. Rajd
zakończył się grillem na OSIR
w Jedlińsku. Kolejną atrakcją tych wakacji była wizyta

i 14 września na kom13
pleksie boisk sportowych Orlik w Jedlińsku odbył

się turniej piłkarski w ramach
eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Orlika
o Puchar Premiera Donalda
Tuska. Turniej rozegrano
w kategorii chłopców i dziewcząt w rocznikach 1999 – 2000
i 2001 – 2002. Wystartowało w
nim 15 drużyn, a łącznie udział
wzięło ponad 150 dzieci i młodzieży.
W kategorii chłopców z rocznika 1999 – 2000 wystartowało
cztery drużyny: PSP Wsola,
PG Wsola, ZSP Wierzchowiny
i PSP Bierwce. Najlepsi okazali się w tej kategorii chłopcy
z Gimnazjum we Wsoli. W
kategorii dziewcząt z rocznika
1999 – 2000 udział wzięło
także cztery drużyny ze szkół
z Wierzchowin, Wsoli, Starych
Zawad. Najlepsze w tym turnieju okazały się dziewczęta
z Wierzchowin. W kategorii
chłopców, rocznik 2001 – 2002
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Akcja Lato 2012

wolontariuszy z Tomaszowa
Lubelskiego , którzy przez kilka
dni prowadzili z dziećmi zajęcia z zakresu wykonywania
biżuterii różnymi metodami
oraz z różnych materiałów.
Zajęciom tym towarzyszyły gry
i zabawy integracyjne. Nagrodą
za aktywny udział w zajęciach
wakacyjnych były wycieczki
ufundowane przez Gminną
Komisję do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnicy pojechali w
tym roku do Sandomierza i do
Warszawy.
W turnieju Dzikich Drużyn o Puchar Wójta Gminy
Jedlińsk, który rozegrany został
18 lipca wystartowało 9 zespołów z terenu gminy Jedlińsk.
Turniej został rozegrany sys-

temem „każdy z każdym” w
trzech kategoriach wiekowych:
kategoria /szkoła średnia/,
kategoria /gimnazjum/, kategoria/szkoła podstawowa/. W
najstarszej kategorii wiekowej
najlepsza okazała się drużyna
z Jedlińska, która nie przegrywając meczu z dorobkiem 8
punktów wygrała turniej. Na
drugim miejscu uplasował się
zespół z Wielogóry wyprzedzając drużynę z trzeciego miejsca
czyli ekipę ze Wsoli. W drugiej
kategorii wiekowej zwycięstwo
odniosła ekipa z Jedlanki, która
zgromadziła 7 punktów, na
drugim miejscu znalazła się
drużyna z Jedlińska prezentująca dobry poziom. trzecie
miejsce przypadło drużynie z
Bierwieckiej Woli. W ostatniej

III Turniej Orlika
do turnieju przystąpiło cztery
drużyny z następujących szkół:
ze Wsoli, Wierzchowin, Starych Zawad, oraz Owadowa.
Bezkonkurencyjni okazali się
chłopcy z Wierzchowin.
W
kategorii
dziewcząt
z tego rocznika (2001 - 2002)
najlepsze okazały się, dziewczęta reprezentujące Publiczną
Szkołę Podstawową w Starych
Zawadach. Wszystkie zwycięskie drużyny zapewniły sobie
wyjazd na eliminacje wojewódzkie .
Łukasz Kurek

Kalendarium imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez GCKIKF w Jedlińsku
trzeciej kategorii wiekowej,
w której wystartowało także
trzy zespoły najlepsi okazali się
zawodnicy z Bierwieckiej Woli,
którzy po zaciętym boju i rzutach karnych wyprzedzili drugi
w klasyﬁkacji zespół „Dzikie
Węże„ z Jedlińska. Ostatnia
trzecia lokata przypadła zespołowi FC Jedlińsk. W każdej
kategorii wiekowej wyróżniono
najlepszych bramkarzy i najbardziej kreatywnych zawodników. najlepszym bramkarzem w
kategorii /szkoła średnia/ został
Mateusz Szubiński- reprezentujący drużynę z Jedlińska. najbardziej kreatywnym zawodnikiem został Kacper Sokalski,
grający w zespole z Wielogóry.
W kategorii /gimnazjum/ najlepszym bramkarzem okazał
się Jakub Król z Jedlińska, natomiast zawodnikiem najbardziej
kreatywnym Mateusz Kowalik
z zespołu z Biewieckiej Woli.
W
najmłodszej
kategorii
/szkoła podstawowa/ najlepszym bramkarzem okazał się
Kacper Bilski z Jedlińska, a najbardziej kreatywnym zawodnikiem Patryk Rędzia z Biewieckiej Woli.
Anna Malinowska
Łukasz Kurek

L.P.

Nazwa imprezy

1.

Jesienne kompozycje” - warsztaty dla dzieci

11-12.10.2012

GCKIKF Jedlińsk

zajęcia artystyczne

2.

XVII Konkurs Poezji Patriotycznej

09.11.2012

GCKIKF Jedlińsk

konkurs poezji

3.

Święto Niepodległości 11 Listopada -

11.11.2012

Jedlińsk

Święto Narodowe

4.

,,Andrzejki”- Wieczór wróżb, dyskoteka dla dzieci
i młodzieży

24.11.2012

GCKiKF Jedlińsk, Lisów, Ludwików,
Jedlanka, Bierwiecka Wola

spotkanie
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VI Mikołajkowy Turniej w Szachy i Warcaby

06.12.2012

GCKIKF Jedlińsk

turniej

6.

Warsztaty - wykonanie ozdób Bożonarodzeniowych-

08 12 2012

GCKIKF Jedlińsk

zajęcia artystyczne

7.

Jedlińskie spotkania z Kolędami i pastorałkami

Grudzień 2012

Jedlińsk sala OSP

konkurs

8.

Gminny konkurs plastyczny na ,,Ozdobę choinkową”
rozstrzygnięcie konkursu

Grudzień 2012

Jedlińsk sala OSP

podsumowanie konkursu

9.

Wieczór Wigilijny na Rynku- montaż słowno muzyczny

Grudzień 2012

Rynek w Jedlińsku

spotkanie okolicznościowe

10.

Powitanie Nowego Roku 2012 na Rynku

31 grudnia 2012

Rynek w Jedlińsku

impreza plenerowa/pokaz fajerwerków

dniach 6-8 lipca 2012
W
na Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Jedlińsku miał

miejsce Ogólnopolski Zlot
Motocyklowy, zorganizowany
przez Klub Motocyklowy z
Radomia - The Irons, we współpracy z Gminnym Centrum
kultury i Kultury Fizycznej w
Jedlińsku. Impreza rozpoczęła
się już w piątek 6 lipca. Był to
dzień, w którym na zlot przybywali motocykliści z różnych
części naszego kraju. Uczestników powitał rzęsisty deszcz,
jednak wszyscy mieli nadzieję,
że to tylko chwilowy stan
pogody. Tak też się stało gdyż
w sobotę pogoda była sprzyjająca. Program tego dnia był

„Z

Termin

Miejsce

Informacja ogólna

Zlot Motocyklowy

niezwykle bogaty.
Pierwszym punktem programu była parada motocykli,
których można było zobaczyć
ponad 200. Trasa tej parady
przebiegała
przez
gminę
Jedlińsk. Następnie uczestnicy
zlotu jak również mieszkańcy
gminy mogli obejrzeć pokazy
jazdy
ekstremalnej,
które
budziły duży podziw widzów.
Można było ponadto obejrzeć
wszystkie motocykle biorące
udział w zlocie. Nieodłącznym
elementem tego wydarzenia
były koncerty muzyczne. Tym
razem wystąpiły następujące
zespoły: Colorado Band, Pod
Wiatr oraz 4 Szmery.
Anna Malinowska

Projekty realizowane przez stowarzyszenie „Perspektywy” z Jedlanki

naszli ten kraj, gdzie
Załuskich kolebka?”,
to tytuł kolejnego projektu
realizowanego przez stowarzyszenie „Perspektywy” z
Jedlanki. Projekt został doﬁnansowany z Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowany przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie
Centrum Młodzieży „Arka”
w Radomiu. Głównym celem
projektu są działania integracyjne wśród społeczności wsi
Jedlanka poprzez organizację
atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci z
równoczesnym zaangażowaniem dorosłych. Kolejną ideą
jest aktywizacja i włączenie do
działań dzieci i pomoc im przez
otwarcie ich na świat i świata
na nich samych. Wszystkie
zaplanowane zadania w projekcie (wspólna wyprawa do
teatru lub kina, „Gra wiejska”,
konkurs ”Moja polszczyzna”,
wystawa „I my mamy swoją
historię”), pomagają najmłodszym odkryć ich wartość i kre-

atywność, wyróżnić pozytywne
cechy i pokazać jak się nimi
kierować w życiu.
Działania projektowe zmierzają również do popularyzacji dziedzictwa kulturowego,
rozbudzenia potrzeby wiedzy
o rodowych korzeniach oraz
przybliżenie idei działań patronów PSP Braci Andrzeja i Józefa
Załuskich, założycieli pierwszej
publicznej biblioteki w Polsce.
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców powstaje wirtualna
biblioteka z ich własnych zasobów literackich. Zwieńczeniem
działań projektowych będzie
„Hyde Park” w Jedlance, gdzie
reprezentanci rodów zaprezen-

tują wystąpienia na dowolny
rodzinny temat z uwzględnieniem zasad poprawnej polszczyzny.
Stowarzyszenie przez cały
okres wakacyjny promowało
aktywne spędzanie wolnego
czasu, dzięki zaangażowaniu
kobiet z Jedlanki, pomocy
zaprzyjaźnionego
Klubu
Sportowego „Orzeł Jedlanka”,
odbył się mecz piłki nożnej
Pań Jedlanka- Stara Błotnica.
Pomimo, że wygrana należała do dziewczyn z sąsiedniej
gminy, zabawa i humory dopisywały. Nie zawiedli licznie
zgromadzeni kibice, którzy
mocno i głośno dopingowali

zawodniczkom.
Inicjatywa
takiego spotkania wyszła od
samych uczestniczek. I już
wiemy, że takie mecze będą
odbywały się cyklicznie. Zapraszamy Panie z innych miejscowości do rywalizacji. Zwieńczeniem zabawy był wspólny
grill, pokaz sztucznych ogni
oraz zabawa z DJ Martinem.
W lipcu odbył się marsz
Nordic – Walking. Mieszkańcy
przemierzyli trasę Jedlanka Romanów - Zawady - Płasków
- Jedlanka. W przyszłym roku
chcemy zwiększyć wytyczoną
trasę o kolejne miejscowości.
Dzięki pomocy i zaangażowaniu mieszkańców Jedlanki
i okolic, PSP w Jedlance we
wszystkie nasze działania,
stowarzyszenie jest w trakcie
organizowania Festynu „Dzień
Sąsiada”, w którym „warunkiem” uczestnictwa jest przyjście na imprezę z sąsiadem ;)
Mamy nadzieję, że i ta inicjatywa znajdzie aprobatę wśród
lokalnej społeczności.
Aneta Żurowska
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ierwsza niedziela września upłynęła mieszkańcom gminy Jedlińsk pod znakiem dobrej zabawy i zdrowej
rywalizacji.
2 września na jedlińskim
rynku odbyło się Gminne
Święto Plonów połączone z
VII Turniejem Sołectw Gminy
Jedlińsk. Było to wspólne
święto wszystkich mieszkańców, którzy mogli wspólnie
podsumować tegoroczne żniwa
i rok pracy rolników. Ceremoniał dożynkowy zasadniczo od
lat przebiega w niezmienionej formie. Barwny korowód z
wieńcami udał się do kościoła
na uroczystą dziękczynną Mszę
Świętą, za tegoroczne zbiory
którą odprawił ks. prałat Henryk Ćwiek. Dalsza część uroczystości przeniosła się na jedliński
rynek, gdzie władze gminy
Jedlińsk powitały przybyłych
gości m.in.: przedstawiciela
Wojewody Mazowieckiego Zbigniewa Gurtata.
Następnie miał miejsce ceremoniał dzielenia się chlebem.
Wzięli w nim udział licznie
przybyli mieszkańcy, a także
starostowie dożynek: Monika
Szczęsna z Ludwikowa, Piotr
Dobrowolski z Woli Gutowskiej
oraz władze gminne, samorządowe i kościelne. W trakcie
ceremoniału uczestnicy mogli
wysłuchać koncertu Orkiestry
Dętej OSP w Jedlińsku oraz
obejrzeć pokaz lotu gołębi
pocztowych. Część oﬁcjalną
,,Święta Plonów” zakończyła
prezentacja wieńcy. Zgodnie
z tradycją grupy wieńcowe z
poszczególnych miejscowości
wzięły udział w konkursie na
najładniejszy wieniec dożynkowy Gminy Jedlińsk. Wszystkie grupy otrzymały nagrody
pieniężne. W tym roku jury w
składzie: Bożena Cieślak, Grażyna Wasiłek, Jolanta Kacprzak postanowiło przyznać
następujące nagrody: I miejsce wieńcowi z Ludwikowa, II
miejsce ex aequo wsi Piastów
i Stare Zawady, trzecie – Woli
Gutowskiej i Gutowowi, czwarte
Bierwcom, pozostałe grupy
wieńcowe otrzymały wyróżnienia: Wielogóra, Wierzchowiny,
Romanów, Jedlnia Kościelna.
Po części artystycznej w wykonaniu poszczególnych sołectw
przyszedł czas na rozegranie

25

sierpnia odbyły się
Dożynki Powiatowe
w Jedlni Kościelnej gm. Pionki.
Gminę Jedlińsk reprezentował
zespół ,,Czerwone Korale”
działający przy GCKiKF w
Ludwikowie.
Wieniec wykonały Edyta
Śpiewakowska, Anna Kwiecień, Alicja Kwatek, Jadwiga
Jakubiak, za który jury pod
przewodnictwem Adolfa Krze-
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VII Turniej Sołectw - Święto Plonów

VII Turnieju Sołectw.
Do boju w tym roku o
nagrody stanęło 7 sołectw,
których dopingowali pozostali mieszkańcy. A było o co
powalczyć: pierwsza nagroda
to wycieczka dla 40 osób, druga
nagroda pieniężna o wartości
1800 zł, trzecia 1000 zł ufundowana przez PM Bank Spółdzielczy w Jedlińsku, czwarta to
17 kompletów ręczników, piąta
- bilety do kina, szósta i siódma
to sprzęt sportowy. Oprócz
wymienionych nagród wszystkie sołectwa otrzymały od sponsorów: ﬁrmy Zbyszko napoje
chłodzące, jogurty od ﬁrmy
Bakoma oraz gadżety ze Starostwa Powiatowego w Radomiu.
Najlepsza drużyna ponadto
otrzymała z rąk Wojciecha Walczaka - Wójta Gminy Jedlińsk
puchar, a w nagrodę wyjechała
na wycieczkę do Baranowa Sandomierskiego i Sandomierza.
Drużyny
zmierzyły
się
w 9 konkurencjach: sztafecie
sprawnościowej,
przenoszeniu partnera, rzucaniu podkową do celu - to konkurencja zastrzeżona wyłącznie dla
sołtysów, toczeniu beli siana,
biegu z taczką, przenoszeniu
kostek siana oraz wykonywaniu
powróseł, rzucaniu jajek do fartucha gospodyni oraz w konkurencji ruchomy kubek. Tradycyjnie już rozegrano konkurencję dodatkową. Jak zawsze była
to niespodzianka. Tym razem
było to konkurencja, w której
udział wzięli Radni. Poradzili
sobie z nią doskonale pomimo
tego, że musieli wykonać ją z
zawiązanymi oczami. Po bardzo energicznej rywalizacji
między sołectwami przyszedł
czas na podliczenie punktów.
Tradycyjnie już jury pod przewodnictwem Sekretarza Gminy

Włodzimierza Dłużewskiego
przyznało punkty za tzw. prezentację sołectwa. Punktacja
generalna VII Turnieju sołectw
przedstawiła się następująco: I
miejsce sołectwo Stare Zawady,
II miejsce zajął Romanów, III
miejsce przypadło sołectwu
Ludwików. Kolejne miejsca
zajęły sołectwa: Wola Gutowska, Wielogóra Wierzchowiny
i Bierwce. Organizatorzy nie
zapomnieli także o najmłodszych. Przygotowali dla nich
liczne atrakcje, w których chętnie brali udział. Dzieci mogły
uczestniczyć m.in. w konkursie rysunkowym, w którym
nagrody ufundowali państwo
A. i W. Malinowscy, bawić się w
wesołym miasteczku, malować
buźki lub jeździć na kucach.
Dopełnieniem programu dla
dzieci była wspólna zabawa z
artystką o pseudonimie Mona
Lisa.
W przerwie występu Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w
Radomiu ogłosiła wyniki konkursu wiedzy pt. ,,Bezpieczna
praca w gospodarstwie rolnym”.
Nagrody ufundowane przez
KRUS otrzymali: Alina Kolbus
z Płaskowa – (zestaw dla pilarza DAKAR), Justyna Jurek
z Zawad Nowych – (gaśnica
proszkowa), Katarzyna Byzdra ze Starych Zawad – (pasy
transportowe i apteczka samochodowa ). Ponadto uczestnicy imprezy mogli skorzystać
z fachowej wiedzy MODR w
Radomiu oraz LGD ,, Razem
dla Radomki”, a także obejrzeć
wystawę poplenerową I-ego
Międzynawowego
Pleneru
Malarskiego - Jedlińsk 2012
lub kupić tanią książkę na kiermaszu.
Po rozstrzygnięciu konkursu

Dożynki Powiatowe

mińskiego znanego regionalisty
przyznało im I miejsce. Przygotowały one również oprawę
muzyczną tzw. obśpiewanie
wieńca oraz program, który
zaprezentowały w dalszej części
dożynek powiatowych.
Agnieszka Gryzek

po raz drugi na scenie pojawiła
się Mona Lisa z zespołem. Tym
razem w repertuarze biesiadnym. Wystąpił również Piotr
Motyka, młody, bardzo zdolny
i utytułowany akordeonista. Jest
on m.in. mistrzem świata do lat
12 oraz zdobywcą I narody w
Klingenthal w Niemczech. W
jego wykonaniu usłyszeliśmy
zarówno utwory klasyczne jak
i melodie ludowe napisane specjalnie na akordeon.
Natomiast w godzinach
wieczornych wystąpił kwartet
muzyczny Szafa Gra w składzie:
Beata Wyrąbkiewicz, Barbara
Melzer, Wojciech Dmochowski i
Wojciech Hartlieb, którzy wcielali się w gwiazdy z lat 60;70;80
i 90. Rozgrzana przez zespół
muzycznie i humorystycznie
jedlińska publiczność wyśmienicie się bawiła przy takim rozrywkowym repertuarze. W ich
wykonaniu nie zabrakło takich
piosenek polskich i zagranicznych wykonawców jak: Heleny
Vondrackowej
(„Malowany
Dzbanku”), Modern Talking
czy Urszuli, Jerzego Połomskiego oraz zespołu Boys - Jesteś
szalona. Barwne stroje i doskonała charakteryzacja sceniczna
oraz utwory dobrane tak, aby
każda grupa wiekowa słuchaczy dobrze się bawiła, spowodowało, iż nogi same rwały się
do tańca. Impreza trwała do
późnych godzin wieczornych.
Poprowadził ją znany radiowiec
z radia ESKA Wojciech Szymański.
Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Wójt Gminy
Jedlińsk oraz Gminne Centrum
Kultury i Kultury Fizycznej w
Jedlińsku, współﬁnansowana za
środków PROW w ramach osi
4- LEDER.
Agnieszka Gryzek
Gratulujemy i serdecznie dziękujemy wszystkim Sołectwom,
które wzięły udział w turnieju.
Szczególne podziękowania składamy Sołectwom, które po raz
pierwszy uczestniczyli w imprezie i tym „Małym”, które udowodniły, że duży może więcej ale
mały i ambitny może wszystko.
Dziękuję Wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i
przeprowadzeniu VII Turnieju
Sołectw Gminy Jedlińsk oraz
Państwu Jaworskim za upieczenie chleba dożynkowego.

O

I Międzynarodowy Plener Malarski -Jedlińsk 2012

d 6 do 15 sierpnia br.
trwał w Jedlińsku I Międzynarodowy Plener Malarski.
Wydarzenie to zostało zrealizowane dzięki współpracy
władz gminnych z Wydziałem
Sztuki Politechniki Radomskiej. Komisarzem tegorocznego wydarzenia był Łukasz
Rudecki, który czuwał mi.in
nad doborem artystów.
Plener był spotkaniem 10
zaproszonych malarzy i graﬁków z Europy, którego celem
była również integracja różnych ośrodków artystycznych
oraz wymiana doświadczeń
twórczych. Organizatorzy goszczącym artystom zorganizowali
możliwość zwiedzenia najciekawszych zakątków gminy

a świętej Tekli ziem,,N
niaki będziem piekli”
- zgodnie z tą jesienną mak-

symą w przedostatnią niedzielę
września odbyło się ,,V Święto
Pieczonego Ziemniaka”.
Wpisało się ono już na
stałe do kalendarza imprez
Gminnego Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Odbyło się ono Świetlicy
w Ludwikowie. W imprezie
uczestniczyły władze gminne
i samorządowe: Wójt Gminy
- Wojciech Walczak, Przewodniczący Rady Gminy - Waldemar Sulisz wraz z Radnymi, Sekretarz Gminy Włodzimierz
Dłużewski, - oraz Skarbnik
Gminy Ilona Starzyńska. Na
imprezie nie mogło oczywiście zabraknąć pieczonego
ziemniaka i ogniska, w którym zostały one przygotowane
na doroczne święto. To nim
gospodarze powitali wszystkich przybyłych gości. Niestety
zabrakło potraw na konkurs pt.
,,Na najsmaczniejszą potrawę z
ziemniaka”, no cóż może za rok
znajdą się odważne Panie lub
Panowie, którzy zechcą z tego
bardzo popularnego warzywa
wyczarować smaczne potrawy
kulinarne. Sądzę, że takich nie
brakuje. Tradycyjnie poczęstunek na imprezę przygotowali
mieszkańcy Ludwikowa, jak
co roku stoły w świetlicy uginały się pod ciężarem potraw

Jedlińsk. Następnie malarze
rozeszli się po okolicy w poszukiwaniu tematów i natchnienia,
co mogliśmy później podziwiać na ich płótnach. Owocnym zwieńczeniem pleneru
była wystawa, która odbyła się
14 sierpnia w Gminnym Centrum Kultury. Pomimo brzydkiej pogody wernisaż cieszył
się sporym zainteresowaniem.
Przybyli na niego zaproszeni
goście oraz mieszkańcy. Była
wówczas okazja do zadawania
pytań artystom, a także osobistych rozmów na temat ich
twórczości. Na ogół każdy z
nich tworzy w samotności, dlatego spotkanie to służyło wzajemnemu poznaniu się.
Uczestnicy pleneru, z rąk

Wójta Gminy - Wojciecha Walczaka otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz Albumy o Gminie Jedlińsk.
Z perspektywy przebiegu
pleneru i wernisażu można
mówić o jego wielorakim sukcesie. Pierwszym z nich było
stworzenie wspaniałej atmosfery wśród artystów, co podkreślali m.in. w swoich przemówieniach podczas otwarcia
wystawy. Ponadto plener przyczynił się do promocji Gminy
Jedlińsk poprzez ukazanie jej
atrakcyjnych miejsc i bogatej
kultury.
Za sukces należy także uznać
doprowadzenie do realizacji samego pomysłu pleneru,
który miał zasięg międzynarodowy. Prace, które powstały na
plenerze, można było również
podziwiać na Święcie Plonów

Święto Pieczonego Ziemniaka

przygotowanych przez gospodynie z sołectwa. Dużą popularnością cieszyły się: swojski
chleb ze smalcem i kiszonym
ogórkiem oraz ciasta. Impreza
nawiązuje swoim charakterem do ludowych zwyczajów.
W tym roku mogliśmy bawić
się przy przyśpiewkach zespołów śpiewaczych: ,,Czerwone
Korale, Gozdowianki, Klubu
Seniora z Jedlanki czy zespołu
Biesiada z Bieniędzic”. Wiele
uśmiechu i radości wzbudziły
szczególnie te, które wykonywali: Maria Kwiecień i Stanisław Kujawiak. Do tańca
przygrywały natomiast kapele:
Sami Swoi, Braci Tarnowskich
oraz Radomskie Muzykanty.
Podczas uroczystości wystąpiły również dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Jedlance, które
zaprezentowały tańce ludowe i
dawne. Oczywiście nie mogło
zabraknąć konkursu na największego ziemniaka i najciekawszy kształt ziemniaka.
W tym roku największego
ziemniaka przyniosła Klaudia
Durok, ważył on 90 dkg. Jeżeli
chodzi natomiast o najciekawszy kształt ziemniaka. Decyzją
jury w skład, którego weszli
Radni Gminy Jedlińsk: Waldemar Sulisz, Bożena Okrój i
Aneta Żurowska, I m-ce otrzymała – Monika Imiołek, II
m-ce - Damian Szczęsny, a III
m-ce- Edward Krok. Jeżeli cho-

dzi o ziemniaczane cudeńka
przygotowane przez dzieci jury
przyznało I m-ce - Bartoszowi
Drabikowi, II m-ce Oli Włodarczyk, a III m-ce Bartoszowi
Kwiecień.
Poza sceną nie zabrakło także
atrakcji dla najmłodszych:
malowanie buziek, przejażdżki
kucem, dmuchane zjeżdżalnie, trampolina, karuzela, oraz
stragany z zabawkami, watą
cukrową, popcornem, lodami i
słodyczami, to nie jedyne atrakcje w, których wzięli udział.
Jak co roku panie z Centrum
Kultury przygotowały i poprowadziły konkurencje sprawnościowe, w których królował
nieodzownie ziemniak. Za
udział w nich dzieci otrzymały
upominki. Równocześnie dla
dorosłych odbywały się konkursy rekreacyjne, które tematycznie związane były z ziemniakami np. obieranie ziemniaków na czas i wagę obierzyn, na
najszybciej startego ziemniaka
oraz na najdłuższą obierkę. W
tym roku zwycięzcą wszystkich
konkurencji okazał się Piotr
Wikło. Nie zabrakło również
konkursu tanecznego na najlepiej odtańczona polkę i oberka. Wzięło w nim udział 10
par. Zwycięzcami okazali się w
tym roku Zoﬁa Lipiec, i Stanisław Malinowski II m-ce zajęliMaria i Waldemar Filipowscy, a
trzecie Wiesława Dobrowolska

2 września br. Cieszyły się one
dużym zainteresowaniem nie
tylko miłośników sztuki, ale
także przechodniów, czyli osób
uczestniczących w imprezie.
Zatem I Międzynarodowy Plener Malarski, był bardzo udanym wydarzeniem kulturalnym, które już na stałe wpisze
się w kalendarz imprez kulturalnych Gminy Jedlińsk.
Agnieszka Gryzek
UCZESTNICY PLENERU:
Josef Lorenc - Czechy.
Rolandas Rimkūnas, Edmundas Saladžius - Litwa,
Olena Kondratuk i Wiktor
Chadżynow - Ukraina,
Artur Wąsowicz, Michał Wójcicki, Łukasz Rudecki, Romuald Kołodziej, Zdzisław Doleżyński - Polska.

i Kazimierz Sułek. Przyznano
również dwa wyróżnienia,
które otrzymali: Anna i Zbigniew Świniarscy oraz Maria
i Piotr Pietras. Pozostałe pary
otrzymały słodki upominek.
Został również przeprowadzony prze panią Zoﬁe Dziedzic konkurs wiedzy o Gminie
Jedlińsk. Udział w nim wzięli
mieszkańcy w tym sołtys wsi
Ludwików – Mirosław Kaszuba.
Wszyscy wypadli znakomicie,
nie padła żadna błędna odpowiedzi. Nagrody w postaci
monet
okolicznościowych
ufundował tygodnik Ziemi
Radomskiej. Natomiast wszyscy, którzy chcieli potańczyć w
rytm muzyki biesiadnej mogli
to zrobić przy muzyce miejscowego zespołu muzycznego,
który przygrywał do tańca do
późnych godzin wieczornych.
Uczestnicy z wielką niechęcią
opuszczali teren imprezy gdy
wieczorem zagasło rozpalone
ognisko.
Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy
składamy
podziękowania
za trud i poświęcony czas,
aby impreza wypadła dobrze
i pozostała na długo w pamięci
uczestników imprezy.
Agnieszka Gryzek
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Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

związku z twającym
W
okresem świadczeniowym i zasiłkowym 2012/2013
informujemy, iż wnioski o
ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
wraz z kompletem dokumentów przyjmowane są od dnia
01.08.2012r., zaś wnioski o
ustalenie prawa do zasiłku
rodzinnego oraz dodatków do
tego zasiłku wraz z kompletem
dokumentów przyjmowane są
od dnia 01.09.2012r.
W przypadku gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia
rodzinne na nowy okres zasiłkowy (01.11.2012 - 31.10.2013)
złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 października
2012r., świadczenia rodzinne
przysługujące za listopad 2012r.
zostaną wypłacone do dnia 30
listopada 2012r.
W przypadku gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia
rodzinne na nowy okres zasiłkowy (01.11.2012 - 31.10.2013)
złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia
1 listopada 2012r. do dnia
30 listopada 2012r., świadczenia rodzinne przysługujące za
listopad 2012r. zostaną wypłacone do dnia 31 grudnia 2012r.
ZASIŁEK RODZINNY
I DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO
Prawo do zasiłku rodzinnego
i dodatków do tego zasiłku
przysługuje:
• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
• opiekunowi faktycznemu
dziecka;
• osobie uczącej się;
Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód
osoby uczącej się nie przekracza
kwoty 539,00 zł. W przypadku
gdy członkiem rodziny jest
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności kryterium
dochodowe jest powiększone
do kwoty 623,00 zł.
W przypadku gdy rodzina lub
osoba ucząca się utrzymuje się
z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód
miesięczny 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze
obwieszczenia przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.
Miesięczna wysokość zasiłku
rodzinnego od 1 listopada
2012roku wynosi:
• 77,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
• 106,00 zł na dziecko w wieku
powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
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• 115,00 zł na dziecko w wieku
powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Osoba ubiegająca się o
przyznanie prawa do zasiłku
rodzinnego do wniosku dołącza:
• kserokopia ważnego dowodu
tożsamości
• oryginał zaświadczenia
z Urzędu Skarbowego lub
oświadczenie o dochodach za
2011r obydwojga rodziców oraz
pełnoletnich członków rodziny
(od 25 roku życia)
• oryginał aktów urodzenia
dzieci (w przypadku gdy wcześniej nie były składane)
• oryginał zaświadczenia lub
oświadczenia w przypadku
uzyskania stypendium w 2011r
potwierdzającego stypendium
• nakaz płatniczy w przypadku
posiadania gospodarstwa rolnego za 2011r
• oryginał zaświadczenia z
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informację
o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2011r
wszystkich pełnoletnich członków rodziny
• oryginał umów o pracę /zlecenie/ o dzieło z lat 2011-102
oraz w przypadku zmiany przez
wnioskodawcę lub członka
rodziny zakładu pracy w latach
2011-2012 świadectw pracy
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
• urodzenia dziecka
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
• samotnego wychowywania
dziecka;
• kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego
• rozpoczęcia roku szkolnego;
• podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania.
• wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do
zasiłku rodzinnego z tytułu
opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o
zasiłek rodzinny, do którego
dołącza się:
• zaświadczenie od pracodawcy
albo oświadczenie zawierające
informacje o: okresie zatrudnienia, terminie udzielenia
urlopu wychowawczego (od
kiedy do kiedy został udzielony
urlop wychowawczy i na jakie
dziecko), (oryginał);
• zaświadczenie z ZUS potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego
przez pracodawcę (oryginał)
lub oświadczenie, że osoba
ubiegająca się została zgłoszona
do ubezpieczeń społecznych;
imienny raport miesięczny
osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek
na ubezpieczenie społeczne, z
miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek
– w przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia społecznego;
• zaświadczenie z zakładu pracy
o dochodach netto i brutto za
2011 rok (oryginał) lub PIT 11;
Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do
zasiłku rodzinnego z tytułu
samotnego
wychowywania
dziecka składa wniosek o zasiłek rodzinny - wraz z:
• akt zgonu drugiego z rodziców
dziecka
• odpis zupełny aktu urodzenia
dziecka, w przypadku gdy ojciec
dziecka jest nieznany;

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do
zasiłku rodzinnego z tytułu
kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego,
do którego dołącza się:
Osoba ubiegająca się o przy- • orzeczenie o niepełnosprawznanie prawa do dodatku do ności dziecka lub o znacznym
zasiłku rodzinnego z tytułu stopniu niepełnosprawności
urodzenia dziecka, do którego
dołącza się:
Osoba ubiegająca się o przy• zaświadczenie wystawione
znanie prawa do dodatku do
przez lekarza lub położną
zasiłku rodzinnego z tytułu
potwierdzające pozostawanie
rozpoczęcia roku szkolnego
kobiety pod opieką medyczną
dołącza się:
nie później niż od 10 tygodnia • zaświadczenie ze szkoły lub
ciąży do porodu – wymóg
oświadczenie o uczęszczaniu
dotyczy tylko biologicznych
dziecka do szkoły poza miejrodziców dziecka.
scem zamieszkania.
• kserokopia dokumentu tożsamości rodzica składającego
Osoba ubiegająca się o przywniosek (oryginał do wglądu)
znanie prawa do dodatku do
• akt urodzenia dziecka
zasiłku rodzinnego z tytułu
• dokument potwierdzający
podjęcia przez dziecko nauki w
datę przysposobienia dziecka,
szkole poza miejscem zamieszdatę objęcia dziecka opieką
kania, do wniosku o zasiłek
prawną lub faktyczną (np.
rodzinny dołącza się:
kopia postanowienia sądo• zaświadczenie lub oświadczewego – oryginał do wglądu lub nie potwierdzające tymczasowe
zaświadczenie)
zameldowanie ucznia poza

miejscem zamieszkania;
• zaświadczenie ze szkoły lub
oświadczenie o uczęszczaniu
dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.
FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres
świadczeniowy
(01.10.2012
- 30.09.2013) złoży wniosek
wraz z dokumentami w okresie
do 31 października 2012roku,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za
październik 2012 roku zostaną
wypłacone do dnia 30 listopada
2012 roku.
Do wniosku należy dołączyć:
• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie
o bezskuteczności egzekucji w
okresie ostatnich dwóch miesięcy
• informacje właściwego Sądu
lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną
czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego
za granicą lub w przypadku, gdy
dłużnik przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
i brak jest podstaw prawnych
do wszczęcia postępowania
lub brak możliwości wskazania
przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą ;
• zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia
członków rodziny o dochodzie
podlegającym
opodatkowaniu na zasadach określonych
w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy
z dnia 26 lipca 1991 roku o
podatku dochodowym od osób
ﬁzycznych (z uwzględnieniem
dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne i należnego
podatku)
• zaświadczenie o stanie egzekucji komorniczej za 2011 rok,
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby
uprawnionej do alimentów
• odpis postanowienia sądu lub
orzeczenia sądu zasądzającego
alimenty, odpis zabezpieczeniu powództwa o alimenty,odpis protokołu zawierającego
treść ugody sądowej lub ugody
zawartej przed mediatorem
• orzeczenie sądu rodzinnego
o ustaleniu opiekuna - prawnego dla osoby uprawnionej
• zaświadczenia ze szkoły lub
szkoły wyższej lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki zaświadczenie lub oświadczenie
o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Małgorzata Kacprzak
Izabela Owczarek

Z życia szkół

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku
hoć wrzesień i czas do
C
szkoły, choć upalne dni
wakacji dawno już za nami,

chcemy jeszcze raz przenieść
się w beztroską rzeczywistość
i przypomnieć to, czego jeszcze tak nie dawno mogliśmy
doświadczyć.
W GÓRACH
I NAD MORZEM
Jak co roku, dzieci i młodzież
ze szkół w Jedlińsku, Jedlance
i Starych Zawadach miała mieli
możliwość wyjazdu do Zakopanego. Obóz, którego organizatorem był paraﬁalny oddział
CARITAS, trwał od 18 do 28
lipca. Wzięło w nim udział 24
uczniów. Wielu spośród uczestników miało możliwość po raz
pierwszy sprawdzić swoich sił
na tatrzańskim szlaku, zdobywając Kopieniec czy wędrując
nad Morskie Oko. Wspólne
zabawy, gry, wycieczki pozostawiły wśród uczestników niezapomniane wrażenie.
Kolonia letnia odbyła się
w dniach od 13-26.08.2012br.
i uczestniczyło w niej 8 dzieci
z naszej szkoły. Pobyt był współorganizowany z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole
Warszawie. Stałym punktem był
pobyt na plaży, kąpiel w morzu
pod okiem ratownika oraz spacery. Organizatorzy zaproponowali kolonistom trzy wycieczki
autokarowe: do latarni morskiej
w Stilo, na ruchome wydmy
oraz do Smołdzina do Muzeum
Przyrodniczego oraz liczne
konkursy, m.in.: plastyczny pt.
„Latarnia w Stilo”, wiedzy na
temat odwiedzonych miejsc,
ekologiczny, czystości. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się
spacery po Łebie, kino 7D, stoiska z pamiątkami związanymi
z morzem, zlot motocyklistów,
nadbrzeże portowe z zacumowanymi statkami turystycznymi.

NOWY ROK SZKOLNY
Nowy rok szkolny 2012/2013
w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki |w Jedlińsku rozpoczęło 333 uczniów.
Edukacja odbywać się będzie
w trzech klasach „zerowych”
Oddziału Przedszkolnego oraz
12 oddziałach klas I-VI.
Początek uroczystości miał
miejsce w kościele paraﬁalnym
w Jedlińsku, po czym uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami przeszli korowodem
do szkoły, by uczestniczyć
w uroczystości inauguracyjnej
z udziałem Sekretarza Gminy,
Włodzimierza Dłużewskiego
i Szkolnej Rady Rodziców.
Dyrektor szkoły - Dariusz Cielniak, powitał wszystkich gorąco,
życząc wytrwałości i sukcesów
w nauce. Przedstawieni zostali
również nowi nauczyciele: ks.

M

przesłań Jana Pawła II - Patrona
PSP w Ludwikowie - dla młodych Polaków, które zawierało
się w słowach prośby - apelu
wypowiedzianej na Jasnej Górze
w 1983 roku, a przypomnianej
na Westerplatte: - Musicie od
siebie wymagać, nawet gdyby
inni od Was nie wymagali.
Drugą część uroczystości
poświęcono wrześniowym rocznicom - przypomniane zostały
tragiczne wydarzenia sprzed 73
lat – wybuch II wojny światowej
i napaść na Polskę armii sowieckiej, która 17 września 1939
roku przekroczyła wschodnią
granicę naszego kraju.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance

W

akacje 2012 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa
Załuskich w Jedlance upłynęły
szybko i ciekawie. Od 18 do 28
lipca grupa naszych uczniów

Karol Piłat – nauczyciel religii,
Magdalena Poneta – nauczyciel
matematyki, Lidia Winnicka –
nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Miłymuzupełnieniemuroczystości był program artystyczny
wykonany przez uczniów pod

Fragment programu artystycznego

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie
iesiąc wrzesień to szczególny czas dla wszystkich realizujących obowiązek
szkolny, tych, którzy nauczają
i wychowują oraz tych, którzy
zdobywają wiedzę. Szybko przeminęły beztroskie dni lipca i
sierpnia.
1 września 2012 roku o godzinie 9:00 uczniowie, pracownicy
oraz liczni rodzice uczniów PSP
im. Jana Pawła II w Ludwikowie wkroczyli z uśmiechem w
kolejny rok szkolny. Przybyłych na uroczysty apel powitała
Dyrektor B. Piasecka, która w
swoim wystąpieniu nawiązała
m.in. do jednego z ważniejszych

Uczestnicy kolonii w Zakopanem

wraz z innymi z gminy odpoczywała w Zakopanem. Wyjazd
został zorganizowany przez
Paraﬁalny Zespół „CARITAS”.
Pierwszy raz nasze Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miesz-

kierunkiem Agaty Kowalczyk
i Urszuli Chudzik.
WIELBICIELE
WIERZCHOWCÓW
13 września odbyło się
spotkanie dzieci z Oddziału
Przedszkolnego oraz uczniów
klas 1-3 z Anitą Opiłowską
– instruktorką jazdy konnej.
Uczniowie mieli okazję zapoznać się z dokładną budową
konia, rodzajami umaszczenia
oraz wyposażeniem jeźdźca.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się propozycja konkursu
plastycznego, w którym główną
nagrodą jest 20 minutowa jazda
kucykiem. Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane pytania
oraz z ciekawością oglądały
rekwizyty przyniesione przez
instruktorkę.
POSPRZĄTAĆ
PO NIEDBALSKICH
Już tradycją naszej szkoły jest
czynny udział w akcji „Sprzątanie świata”. Tego roku uczniowie PSP w Jedlińsku ruszyli na
jedlińskie ulicy, by sprzątnąć to,
co zostawili po sobie niedbalscy.
Przykro stwierdzić – uzbierano
kilkadziesiat worków śmieci.
Warto brać przykład z naszych
uczniów.
Bożena Cieślak,
Anna Kraska

Wszystkim uczniom naszej
szkoły z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2012/
2013 życzymy z całego serca,
aby odkrywanie wiedzy było
źródłem nieustającej satysfakcji,
a osiągnięte efekty powodem
do dumy i inspiracją dalszych
poczynań.
Tegoroczna Akcja Sprzątania Świata odbyła się w dniu 17
września. Udział w niej wzięła
kadra nauczycielska i młodzież
szkolna. Tradycyjnie sprzątnięto teren przyszkolny, przydrożne rowy oraz obszary leśne
w sąsiedztwie szkoły.
Z przykrością stwierdziliśmy,
iż ilość śmieci w miejscach nie-

prze¬znaczonych do ich składowa¬nia, w dalszym ciągu jest
bardzo duża.
Akcja, w której systematycznie bierze udział społeczność
szkolna, ma na celu przede
wszystkim zwiększenie świadomości eko¬logicznej dzieci
i młodzieży, wykształcenie
postaw troski o dobro planety, na której żyjemy. Mamy
nadzieję, że również osoby
dorosłe wezmą przykład ze swoich pociech i dzikie wysypiska
znikną z krajobrazu sielskiej wsi
polskiej.

kańców Wsi Jedlanka „Perspektywy” pozyskało środki ﬁnansowe na ww. wyjazd w ramach
realizacji zadania publicznego
z zakresu organizacji letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży
z terenu województwa mazo-

wieckiego w czasie ferii letnich
2012 r. - konkurs Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Również w lipcu w naszej szkole
miała miejsce nowatorska akcja
zwana Letnią Szkołą Odkrywców w ramach realizacji

Redakcja Ludwików
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▶

instruktorów nauczyli się ludowej sztuki robienia kwiatów.
Następnie dzieci zwiedziły
skansen, poznając dawną zabudowę wiejskich gospodarstw,
maszyny rolnicze z ubiegłego
wieku, dworek, kościół.
Realizacja projektu, przez
odtwarzanie wspólnych tradycji wzmocni współpracę lokalnej społeczności a także tworzy
atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach

M

inęły wakacje, czas
zabaw i odpoczynku.
Pora wrócić do pracy i obowiązków szkolnych.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach, działa
grupa nieformalna „Prząśniczki”, która od 01.08.2012
do 31.10.2012 realizuje projekt
„Czerwone jabłuszko po ziemi
się toczy…” doﬁnansowany ze
środków Programu ,,Działaj
Lokalnie VII”Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Pol-

14

sce oraz Lokalnej Organizacji
Grantowej Młodzieży Arka w
Radomiu.
W ramach projektu zaplanowano bardzo ciekawe zajęcia folklorystyczne w szkolnym Muzeum pod strzechą.
Głównym celem projektu jest
wzmocnienie
współpracy
mieszkańców Bierwiec na rzecz
dobra wspólnego jakim jest nasz
regionalny folklor, nasze tradycje, nasza przyroda. Projekt
polega na działaniach takich
jak: zorganizowanie wycieczki
do skansenu wsi radomskiej,

Redakcja PSP Bierwce

Przedstawiam
Państwu
wynik tegorocznego egzaminu gimnazjalnego w naszej
szkole. Centralna Komisja
Egzaminacyjna
opracowała
tzw. staniny (czyli poziomy),
na jakich kształtują się wyniki
poszczególnych szkół w Polsce:
9- najwyższy, 8-bardzo wysoki,
7- wysoki, 6 - wyżej średni,
5 - średni, 4 - niżej średni,
3 - niski, 2 - bardzo niski,
1 -najniższy.
W oparciu o te staniny wyniki
naszej szkoły kształtują się
imponująco.
Staniny rok 2012
GH - j. polski: 6
GH - historia: 6
GM - matematyka: 7
GM - przyrodnicze: 6
GA - j. angielski podstawowy: 6
GA - j. angielski rozszerzony: 6
W ciągu ostatnich pięciu lat w
żadnej części egzaminu wyniki
naszej szkoły nie spadły poniżej
5 staniny, czyli wyników średnich. 13 uczniów w różnych
częściach egzaminu uzyskało
100% punktów. A oto lista
naszych bohaterów:
Izabela Fijałkowska – matematyka, Piotr Adam Gniadek
- matematyka, Diana Jaworska
– język polski, historia i WOS,
język angielski poziom podstawowy, język angielski poziom
rozszerzony (jako laureatka
konkursu
polonistycznego
mogła wybrać poza rekrutacją dowolną szkołę średnią
w Polsce)
Janusz Krzysztof Kosman język angielski poziom podstawowy, Magdalena Krupa historia i WOS, Iwona Majewska - matematyka, Magdalena
Malinowska - matematyka,
Marcin Niedzielski - historia i WOS, matematyka, Alan
Jakub Olender - język angielski poziom podstawowy, język
angielski poziom rozszerzony,
Patryk Rudziński - matematyka, Wojciech Szczęsny historia i WOS, matematyka,
Edyta Trojanowska - matematyka, język angielski poziom
podstawowy,
Karol Mateusz Zalewski - język
angielski poziom podstawowy.
Po zsumowaniu wyników
wszystkich części egzaminu
siedmioro uczniów uzyskało
łącznie bardzo wysoki wynik
powyżej 90%:
Jaworska Diana – 96,34%
Grzyb Aleksandra – 94%
Szczęsny Wojciech – 93,84%
Krupa Magdalena – 93%
Rudziński Patryk – 92,34%
Trojanowska Edyta – 92,17%
Gniadek Adam Piotr – 90,67%.
Serdecznie wszystkim uczniom
gratuluję tak dobrych wyników

i życzę powodzenia
na dalszych etapach kształcenia. Dziękuję gronu pedagogicznemu za wkład pracy, który
przyczynił się do tych osiągnięć.
Młodsze roczniki zaś zachęcam
do brania przykładu ze starszych kolegów, aby mogli choć
w części zbliżyć się do wyników
tegorocznych absolwentów.
To za nami. A co w nowym
roku szkolnym? Nowość!
W bieżącym roku szkolnym
nasza placówka zdecydowała
się na założenie klasy integracyjnej. Przyświecał temu
jeden zasadniczy cel – wspólna
nauka pełnosprawnych i niepełnosprawnych, która uwrażliwia dzieci zdrowe na potrzeby
rówieśników, uczy umiejętności akceptacji innych, często odmiennych zachowań i
niesienia pomocy w różnych
sytuacjach. Aby klasa ta mogła
istnieć, musieliśmy w pełni
przystosować szkołę i kadrę
nauczycieli. I tak też się stało
– została zamontowana winda
i podjazd umożliwiający swobodne poruszanie się uczniom
na wózkach. Nasi nauczyciele
uzyskali niezbędne kwaliﬁkacje - studia podyplomowe z
zakresu oligofrenopedagogiki.
Do oddziału integracyjnego
uczęszcza tylko 19 dzieci, w tym
3 uczniów niepełnosprawnych i
aż 6 uczniów, którzy ukończyli
szkołę podstawową z wyróżnieniem. Na lekcjach, oprócz
nauczyciela wiodącego, obecny
jest także nauczyciel wspomagający, który pomaga w nauce
uczniom niepełnosprawnym.
Uczniowie ci mają dodatkowo
zapewnioną pomoc w postaci
zajęć rewalidacyjnych wspomagających ich ogólny rozwój,
których tematyka uzależniona
jest od indywidualnych potrzeb
danego dziecka. Wszystkim
tym, którzy zastanawiają się, w
jakim celu stworzyliśmy tę klasy
– odpowiadamy. Dzieci pełnosprawne są naturalnym bodźcem do działania dla niepełnosprawnych rówieśników, są
dla nich wzorcami do naśladowania. To im starają się dorównać w każdej dziedzinie, nie
chcąc być gorszymi. Integracja
powoduje u dzieci niepełnosprawnych wzrost motywacji
do działania i nauki. Rodzi się
wiara we własne siły, łatwiej
jest im przełamywać nieśmiałość. Dzięki temu nabierają
pewności siebie i rozwijają się
dynamiczniej naśladując dzieci
zdrowe. Jednak integracja ma
również ogromny wpływ na
młodzież zdrową. Kształci
wśród niej postawy tolerancji,
akceptacji, szacunku, gotowo-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach

„Wakacje minęły, uleciały
Czas beztroskich dni minął
jak chmurki na niebie. Dzieci i pora wracać do szkoły. Nowy
plecaki wzięły i biegną szkoło rok szkolny uczniowie Publiczdo ciebie…”
nej Szkoły Podstawowej im.

Średnie wyniki egzaminu w %
kraj

zakup
i
zaprezentowanie
radomskiego stroju ludowego
na festynie, przeprowadzeniu
ciekawych zajęć z uczniami
(pieśni ludowe, zbieranie ziół,
założenie zielnika, bibułkowe
cudeńka). W zajęciach uczestniczą uczniowie klas IV-VI
PSP w Bierwcach. W ramach
projektu 12 września zorganizowana została wycieczka
do skansenu Wsi Radomskiej.
Uczniowie klas II-VI mieli możliwość wzięcia udziału w lekcji
pt. „Wyrób kwiatów z bibuły”,
w czasie której pod kierunkiem

Anna Paszkiewicz

Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku

województwo

Agnieszka Szymańska – „Mały
artysta”. Przewodnią myślą
naszego działania, jest prowadzenie ciekawych, inspirujących
zajęć, w postaci innowacji pedagogicznych dla uczniów.
Aktywnie
uczestniczymy
w kolejnych edycjach ogólnopolskich programów „Szkoła bez
przemocy”, „Cała Polska czyta
dzieciom”, „Owoce w szkole”.
W dalszym ciągu realizujemy
programy systemowe takie
jak: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
w klasach I-III szkoły podstawowej”- projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz
„Otwarte Przedszkole”- projekt
realizowany przez Mazowieckie
Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.
Jest to propozycja działań
dydaktyczno-wychowawczych,
które rozwijając umiejętności
dzieci, otwierają ich możliwości
na przyszłe sukcesy szkolne. To
innowacyjna oferta edukacyjna
skierowana do rodziców, by pełniej i aktywniej uczestniczyli
w procesie wszechstronnego
wspierania rozwoju swoich najmłodszych dzieci.
W naszej szkole staramy się
pracować, by nasza placówka
była otwarta na nowe formy
aktywności, była ostoją społeczności lokalnej i zgodnie z naszą
misją „Każdy człowiek miał
prawo do osiągnięcia sukcesu”.

powiat

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie
9.5- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Kadra nauczycielska szkoły
wprowadza od września nowy
system pracy z uczniem.
Ocenianie
kształtujące
w „Szkole uczącej się” to kompleksowy program mający na
celu podniesienie efektywności
nauczania i uczenia się, do którego przystąpiliśmy w tym roku.
Informacje uzyskane dzięki OK,
pozwalają nauczycielowi modyﬁkować dalsze nauczanie i przekazywać uczniom informację
zwrotną, pomagającą się uczyć.
Wejście do programu to pierwszy krok na drodze do uzyskania Tytułu Szkoły uczącej się
– certyﬁkatu jakości wdrażania
oceniania kształtującego.
Idąc z duchem czasu wprowadzamy dziennik elektroniczny. Będzie to dodatkowa
forma kontaktu między szkołą
a rodzicami. Nauczyciele na
bieżąco będą uzupełniać elektroniczny dziennik, prowadząc
równocześnie
standardową
wersję papierową, wpisując do
niego m.in. uwagi o zachowaniu
ucznia i oceny z poszczególnych
przedmiotów. Rodzice i uczniowie będą mogli o każdej porze
mieć wgląd do tych informacji.
Prowadzone będą kolejne innowacje pedagogiczne w naszej
szkole. Tym razem poświęcone
są one uczniom z większymi
możliwościami edukacyjnymi
Autorkami programów są: mgr
Barbara Michalska – „Matematyka bez tajemnic”, mgr
Anna Paszkiewicz – „Czytam
szybko, lepiej pamiętam”, mgr

gmina

w ramach kompetencji społeczno-obywatelskich, odwiedziła
między innymi: Sejm i Senat,
Kancelarię Premiera, Trybunał
Konstytucyjny, redakcję ”Polityki”, Polską Agencję Prasową,
Centrum Nauki Kopernik,
Muzeum Powstania Warszawskiego, siedzibę Orange, Giełdę
Papierów Wartościowych . Kierownikiem LON w Warszawie
była mgr Anna Paszkiewicz.
Uroczystą mszą św. poprowadzoną w kaplicy przez
ks. Sebastiana Osińskiego
i ślubowaniem klasy I rozpoczął się rok szkolny 2012/2013.
Trzeciego września, w obecności całej społeczności szkolnej, pierwszaki zostały pasowane na uczniów naszej szkoły
przez dyrektor Beatę Jagielską.
Otrzymały legitymacje szkolne
i tym samym zostały przyjęte
do braci uczniowskiej. Miłym
uzupełnieniem uroczystości był
program artystyczny wykonany
przez pierwszoklasistów, pod
kierunkiem wychowawczyni
Agnieszki Szymańskiej. Rodzice
nie zapomnieli o nowych
uczniach i przygotowali słodki
poczęstunek.
Ten rok edukacyjny już od
pierwszych dni zajęć, niesie
nowe wyzwania. Od 1 października rozpocznie naukę
języka angielskiego 30 uczniów
naszej szkole przy wykorzystaniu blended learningu, czyli
kombinacji tradycyjnych zajęć
stacjonarnych oraz nowoczesnej formy e-learningu. Zajęcia
poprowadzą Tomasz Ostrek-mgr ﬁlologii angielskiej oraz
Gordon Leathem- native speaker. Zajęcia prowadzone będą

szkoła

projektu EFS „Z Małej Szkoły
w Wielki Świat” .Celem LSO jest
zbudowanie szkolnego ruchu
naukowego, poprzez zapoznanie
dzieci z metodą pracy naukowej, która ma służyć rozwojowi
wiedzy, umiejętności uczenia
się, wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania otaczającego
świata. Dzieci badały cztery
żywioły: ogień, ziemia, powietrze i wodę. Szukały odpowiedzi
na poważne pytania, typu: „Jak
pracuje ludzkie oko?”, „Dzięki
czemu słyszymy?” czy „Skąd się
bierze prąd?”. A najciekawszymi
elementami zajęć były doświadczenia. Zajęcia prowadzili studenci przygotowani przez Szkołę
Wyższą Przymierza Rodzin
z Warszawy- partnera Federacji
Inicjatyw Oświatowych w projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki
Świat”. Miło nam poinformować, że byliśmy jedyną placówką
ze 110 szkół uczestniczących
w w/w projekcie, której podczas
realizacji działań wakacyjnych
dzieciom towarzyszyła ekipa
telewizyjna dokumentująca ich
aktywność. Efektem będzie ﬁlm,
propagujący naukowe formy
zagospodarowania
dzieciom
czasu wolnego. Kierownikiem
LSO była mgr Agnieszka Szymańska. W tym samym czasie
nasze uczennice reprezentowały macierzystą placówkę na
tygodniowych Letnich Obozach
Naukowych w Krakowie i Warszawie. Iga Żurowska- poznawała metodami badawczymi
faunę i ﬂorę Ojcowskiego Parku
Narodowego, w ramach modułu
matematyczno-przyrodniczego, zaś Klaudia Zielińska -
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ści służenia pomocą, uwrażliwia na drugiego człowieka.
Dzięki przywilejowi kształcenia się w tej klasie 16 uczniów
pełnosprawnych
zdobywa
nowe i cenne doświadczenia i
umiejętności, które nabyte we
wczesnych latach życia z pewnością zaowocują w przyszłości
i pomogą lepiej przygotować się
do pełnienia ról społecznych w
dorosłym już życiu. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, którzy zaufali
nam i wyrazili zgodę na to,
by ich dziecko mogło kształcić się w klasie integracyjnej.
My z kolei możemy obiecać,
że dołożymy wszelkich starań,
aby nie zawieść Państwa i dać
uczniom solidny fundament
nie tylko na dalszy etap edukacyjny, ale również na przyszłe
– dorosłe życie.
Barbara Walczak
Projekt Informatyka
Specjalnością
Młodych Polaków
W ramach programu „Mazowieckie talenty” Ośrodek
Edukacji Informatycznej i
Zastosowań
Komputerów
realizował projekt „Informatyka specjalnością młodych
Polaków”, nad którym patronat
honorowy objął Mazowiecki
Kurator Oświaty. Celem projektu było wyszukiwanie na
terenie Mazowsza uzdolnionych informatycznie uczniów.
W czerwcu był prowadzony
nabór uczniów z całej Polski do
udziału w Olimpijskim Obozie

Informatycznym , który odbywał się w lipcu. Zajęcia informatyczne odbywały się na Uniwersytecie Warszawskim i były
prowadzone w dwóch grupach
przez profesorów i studentów.
Z naszej szkoły zakwaliﬁkowało się i brało udział sześciu
gimnazjalistów. W grupie dla
zaawansowanych znalazł się
Bartłomiej Wójcik i w grupie
dla początkujących uczestniczyli Sylwia Kurek, Karolina
Krawczyk, Łukasz Matysiak,
Marta Sułek, Katarzyna Szczęsna. Uczniowie uczyli się programowania i rozwiązywania
zadań z dziedziny programowania w języku C++.
22.06.2012r. po raz kolejny
grupa uczniów z naszej szkoły
wzięła udział w VIII Rowerowym Zlocie Gwieździstym w
Domaniowie. Młodzież wraz
z opiekunami pokonała odległość 27 km. Po przybyciu na
miejsce na wszystkich czekał
posiłek – gorące kiełbaski i
bigos. Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w licznych konkursach, a także mogli
podziwiać pokazy lubelskiej
grupy akrobatycznej oraz pokaz
ratownictwa medycznego. Podczas rajdu rozstrzygnięto konkurs „Co można zobaczyć w
dolinie Radomki?”. Uczennica
klasy Ib Marta Sułek została
wyróżniona w konkursie pt.
,,Zatrzymać czas” zdobywając
tym samym nagrodę pieniężną
dla szkoły w wysokości 500zł.
Justyna Salak,
Agnieszka Bieniek- Stężalska

Uczestnicy rajdu w Domaniowie
Batalionów Chłopskich rozpoczęli uroczystą mszą świętą
w kaplicy w Starych Zawadach
odprawionej przez księdza
wikarego Karola Piłata. Następnie wraz z rodzicami i nauczy-

cielami korowodem przeszli
do szkoły by uczestniczyć
w uroczystości inauguracyjnej.
Dyrektor szkoły pani Maria
Jemiołek powitała wszystkich
gorąco, życząc wytrwałości
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i sukcesów w nauce. Minutą
ciszy została uczczona kolejna
rocznica wybuchu II Wojny
Światowej. Delegacja złożyła
kwiaty i zapaliła znicz pod
pomnikiem w sali historycznej.
Kolejny raz szkoła nasza przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji
pt.” Bezpieczne Wakacje 2012”.
Głównym celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
spędzania wolnego czasu przez
dzieci, młodzież i dorosłych.
Wszyscy uczniowie wykonywali prace plastyczne na konkurs. Prowadzone były w klasach pogadanki, konkursy itp.
Po przesłaniu sprawozdania
szkoła otrzyma certyﬁkatzprzeprowadzonej akcji. „Kocham,
lubię, szanuję – nie śmiecę” - to
tegoroczne hasło ogólnopolskiej akcji „ Sprzątanie Świata
– Polska 2012”. Uczniowie
sprzątali teren szkoły, pobliską drogę. Uzbierało się tro-

chę tego. Akcji tej towarzyszy
podsumowanie szkolnego konkursu pt.:” Zbieraj - nie wyrzucaj” w ramach ogólnopolskiej
akcji REBA – Organizacja
Odzysku Baterii S.A. Już po
raz 8 uczniowie, którzy uzbierali najwięcej baterii otrzymali
dyplom i nagrodę, pozostali
upominki. Osoby nagrodzone
to: kl. „ 0”-Wiktoria Konopka,
Oskar Bednarek, kl.I- Mateusz
Piwowarczyk, Filip Konopka,
Bartosz Walczak, kl.II – Piotr
Rędzia, Adrian Śmielak, kl.III
Adrian Płaskociński, Patrycja
Okrój, kl.IV – Kacper Śmiechowski, Monika Wójcik, kl.V
– Weronika Bieniek, Martyna
Broda, kl.VI – Patrycja Śmiechowska, Katarzyna Ślendakowska. Koordynator akcji pani
Iwona Śmiechowska otworzyła
IX edycję konkursu. W tym
roku szkolnym nasza szkoła
przystąpiła do II Ogólnopol-

ZSP w Wierzchowinach

z bohaterami ﬁlmu stały się
z pewnością miłą pamiątką
z wycieczki.
Również niesamowitych przeżyć dostarczył uczniom naszej
szkoły wyjazd do Centrum Nauki
Kopernik, który odbył się 28
czerwca 2012 roku. W wycieczce
wzięło udział 100 osób. Uczniowie doświadczyli niezwykłości
tego miejsca, w którym każdy
mógł sam odkrywać tajemnice
natury i poznawać prawa nauki.
Widzieli także kilka galerii,
a w nich około 400 eksponatów
opowiadających w sposób intrygujący o naukach humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych.
Wychowankowie zapoznali się
również z historią „Pałacu na
Wodzie” i okresem historycznym, w którym ten zabytek
powstał. Spacer po Łazienkach był piękną lekcją historii

o całorocznej ciężkiej
P
pracy, w ostatnich dniach
czerwca uczniowie naszej szkoły

mogli skorzystać z ciekawych
wyjazdów. Grupa uczniów
z gimnazjum udała się na autokarową wycieczkę do Sandomierza. Program wycieczki przewidywał zwiedzanie miasta i jego
zabytków. Uczniowie przeszli
podziemną trasą prawie 0,5
km, słuchając opowiadań przewodnika o historii tego miejsca.
Podziwiali również Sandomierz
i jego okolice z góry – ze szczytu
wieży Bramy Opatowskiej. Dużą
atrakcją, szczególnie dla dziewcząt była możliwość zobaczenia
na planie ﬁlmowym aktorów
serialu telewizyjnego „Ojciec
Mateusz”. Zdobyte autografy
i zdjęcia zrobione wspólnie
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skiego Konkursu Bezpieczna
Szkoła – Bezpieczny Uczeń.
Hasłem przewodnim tegorocznej akcji jest „Prawo, Przyjaźń,
Tolerancja.” Celem konkursu
jest spopularyzowanie wśród
uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania
państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym
norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym
uczeń – obywatel, przeciwdziałaniu patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej
kulturze, rasie, obyczajach oraz
podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
Po raz trzeci sportowcy naszej
szkoły wzięli udział w III Turnieju Orlika o Puchar Premiera
Donalda Tuska. Głównym
celem turnieju jest promowanie wśród dzieci i młodzieży
sportowej aktywności i zasad
rywalizacji fair play, aktywizacja lokalnych społeczności

oraz zachęta do organizowania
różnych działań sportowych
na obiektach wybudowanych
w ramach programu „Moje
boisko - ORLIK 2012” .Turniej
Orlika przeznaczony jest dla
drużyn piłkarskich dziewcząt
i chłopców w kategoriach wiekowych 10 – 11 oraz 12 – 13 lat.
Naszą szkołę reprezentowały
trzy drużyny: dwie dziewcząt
i jedna chłopców. Mecze rozgrywane były każdy z każdym.
Wszyscy walczyli dzielnie, bo
każda z drużyn chciała awansować dalej. Nasza drużyna
w składzie: Aleksandra Wolak,
Monika Wójcik, Aneta Broda,
Natalia Oﬁara, Natalia Szatan,
Anna Mastalerz, Patrycja Okrój
pod kierunkiem pani Iwony
Śmiechowskiej pokonała drużyny ze Wsoli i Owadowa i tym
samym otrzymała awans do
dalszych rozgrywek. Życzymy
im dalszych sukcesów.
Redakcja PSP Stare Zawady

pod gołym niebem. Uczniowie
i rodzice byli wdzięczni nauczycielom za zorganizowanie takiej
formy wypoczynku po całym
roku szkolnym. Była to zachęta
do poznania i zwiedzenia
naszego kraju w okresie wakacji,
które wszystkim minęły bardzo
szybko.
O tym, że wakacje się już skończyły uświadomił nam pierwszy
dzwonek, który usłyszeliśmy 3
września. Z tej okazji najmłodsi
uczniowie przygotowali montaż
słowno – muzyczny, natomiast
piątoklasiści
zaprezentowali
scenkę ukazującą w sposób
humorystyczny nastroje po
pierwszym dniu nauki nie tylko
uczniów, ale również pracowników szkoły. Pierwszy dzień
szkoły szczególnie przeżywali
najmłodsi uczniowie z klasy ,,0”,

którzy z obawą i niepewnością,
a niektórzy z ciekawością obserwowali całe to wydarzenie.
W pierwszych dniach września odbyła się Akademia z okazji 73 rocznicy wybuchu II wojny
światowej i agresji sowieckiej na
tereny Rzeczpospolitej. Uczniowie PSP i PG opowiadali o w/w
wydarzeniach, śpiewali piosenki
gwarą warszawską, recytowali
wiersze. Wykonali również prace
plastyczne na tę rocznicę, które
stanowiły ciekawą dekorację.
Z okazji rozpoczynającego
się roku szkolnego 2012/2013
życzymy wszystkim nauczycielom wytrwałości, optymizmu
i zadowolenia z wykonywanych
obowiązków, natomiast uczniom
życzymy sukcesów w nauce oraz
radości ze zdobywanej wiedzy.
Redakcja ZSP Wierzchowiny
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Filip Wójcik wicemistrzem Polski, świetne starty mło- ską w biegu rozstawnym 25 punktów. Mimo chłodu i
dych lekkoatletek, półmetek rundy jesiennej w piłce noż- 4x100m. Trzecie miejsce w przeciwnego wiatru zawodskoku w dal zajęła Klaudia nicy z Jedlińska ustanonej za nami…
Wlazła, skacząc najdalej w wili kilkanaście rekordów
sezonie 4,83m. Także brą- życiowych. Najefektowniej
zowe medale dla Katarzyny zaprezentowała się Justyna
Szczęsnej w biegu na 600m Paluch, która, podobnie jak
i Natalii Czajki w rzucie tydzień wcześniej w Warszaoszczepem. Dwukrotnie na wie, dwukrotnie zajmowała
czwartym miejscu meldo- drugie lokaty. Na dystansie
wała się na mecie Marlena 300 m ppł. uległa jedynie
Ślusarczyk, która startowała Zoﬁi Praczukowskiej z UKS
w biegach przez płotki na Sprint 2020 Warszawa. Na
obu dystansach. Bardzo dystansie 100 m ppł. dwuudanie w tych zawodach krotnie poprawiała rekord
zaprezentował się, startu- życiowy. W eliminacjach
jący poza konkursem, 13- wygrała swoją serię z cza-letni Patryk Szatan. W sem 15,95. W ﬁnale pobiebiegu na dystansie 1000m gła jeszcze szybciej i przyjego czas 2.52.27 min. to biegła za Anną Obłękowską
aktualnie najlepszy wynik ze Sprintu Warszawa w czaFilip Wójcik wraz z tatą Grzegorzem
w kraju w tej kategorii wie- sie 15,71 sek. poprawiając
Kolejny tytuł
wych wyczynach na pewno kowej.
jednocześnie rekord klubu.
Filip Wójcik kontynu- jeszcze wiele usłyszymy uje udane starty w wyści- zapewnił.
gach kartingowych. Młody
Skuteczne młodziczki
kierowca ze Wsoli, repreStadion warszawskiej Akazentujący Automobilklub demii Wychowania FizyczRadomski w bieżącym nego był areną Mistrzostw
sezonie wywalczył tytuł Mazowsza Młodzików w
wicemistrza Polski w kate- lekkiej atletyce. Reprezengorii Mini Rok. Osiągnięcie tantki ULKS Jedlińsk zdoWójcika mogło być wyższe, były w nich aż 6 medali.
bowiem do ostatniej tury Trzykrotnie na podium stazawodów był on liderem w nęła Justyna Paluch. Dwa
klasyﬁkacji generalnej. W srebrne medale wywalczyła
ostatniej fazie zawodów, na w biegach na 100 m przez
torze w Starym Kisielinie płotki i 300 m przez płotki.
koło Zielonej Góry Filip nie Na dłuższym dystansie
przegrał z rywalami lecz z Justyna ustanowiła nowy
własnym kartem. - Usterki rekord klubu 46,93 sek.,
techniczne
w
silniku który jest piątym wynipojazdu nie pozwoliły na kiem w bieżącym sezonie w Ewelina Kucharska, Klaudia Wlazła, Ola Syta i Beata Gizicka
zaprezentowanie pełnych Polsce. Trzeci medal, tym przed dekoracją sztafet 4x100m
umiejętności Filipa - mówił, razem brązowy, zdobyła
Trzy razy srebro
Trzeci medal dla ULKS,
pełniący także rolę mecha- wspólnie z siostrą Pauliną i
W
Płocku
odbyła
się
najtakże srebrny, był zasługą
nika, jego ojciec Grzegorz koleżankami - Marleną ŚluWójcik - Ale o jego sporto- sarczyk i Eweliną Kuchar- ważniejsza w sezonie, poza Eweliny Kucharskiej, Klaumistrzostwami Polski, lek- dii Wlazłej, Oli Syty i Beaty
koatletyczna impreza dla Gizickiej w sztafecie 4x
młodzików – mistrzo- 100m. W skoku w dal Wlastwa
międzywojewódz- zła była czwarta, Syta ósma.
kie. Zawody te objęte są W biegach przez płotki Marpunktacją Polskiej Federa- lena Ślusarczyk była szósta
cji Sportu Młodzieżowego na dłuższym i siódma na
i w tej kategorii wiekowej krótszym dystansie. Jakub
są wliczane do systemu Walczak i Paulina Paluch
współzawodnictwa spor- wygrali ﬁnały B na 100m zajtowego dzieci i młodzieży. mując ostatecznie dziewiąte
17-osobowa ekipa ULKS lokaty. O swoje najlepsze
Jedlińsk wypadła świetnie, wyniki w sezonie postarały
bowiem tylko jednej osobie się Klaudia Bień - siódma
nie udało się zająć miejsca na 1000 m i Katarzyna
punktowanego. W klasy- Szczęsna - jedenasta na 600
ﬁkacji klubowej, wśród 43 m. Dwukrotnie punktowali
startujących klubów ULKS w rzutach Natalia Czajka
sklasyﬁkowano na czwar- i Wojciech Dobrowolski
Justyna Paluch w trakcie rozgrzewki
tym miejscu z dorobkiem oraz Grzegorz Skowroński i ▶
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uzupełniają remisy po 1:1 boisku oraz występując w
z Błędowem i Pniewami. roli gości 3:0 z Belskiem, 3:1
Dwie porażki 2:0 z Powałą z Klwowem i 2:0 z rezerwami
Taczów i 2:1 z rezerwami Sokoła Przytyk. Ponieśli
Mazowsza Grójec. Dodatni dwie porażki 0:2 w Wieniabilans bramkowy 12:7. wie i 1:3 z LKS Potworów
Wydaje się, że po zwycię- u siebie. Do siatki rywali
stwie w Potworowie forma traﬁli 13 razy, zaś bramkarz
drużyny rośnie i być może, Strażaka 6-krotnie wyciąGKS przesunie się po kolej- gał piłkę z własnej bramki.
nych spotkaniach w górę Można pokusić się o stwiertabeli. Piłkarze Orła zgro- dzenie, że „strażacy” grają
madzili tylko jeden punkt otwartą piłkę i dlatego też
mniej od Jedlińska i można nie zanotowali żadnego
stwierdzić, że nasz benia- remisu. O tym, że nie grają
minek radzi sobie nieźle kunktatorsko
świadczy
Wprawdzie przegrali dwu- korzystny bilans bramkowy.
krotnie spotkania u siebie Do drugiego w stawce graz czołowymi drużynami jących Potworowa, Strażak
Jakub Walczak w skoku w dal
w tabeli – LKS Promna traci tylko jeden punkt,
Brajan Plewiński biegach na Łobodzin w konkurencji 0:3 i Potworowem 1:2 ale więc liczymy, że na koniec
pokonali po 3:2 zespoły z rundy piłkarze z Wielogóry
300m i 300 ppł. Natalia była KPN 30.
ósma w dysku i dziesiąta w
O punkty i medale będzie Mogielnicy i Gielniowa. znajdą się wyżej.
oszczepie, Wojciech siódmy znacznie trudniej – stwier- Najczęściej jednak bramw kuli i jedenasty w dysku. dził trener Mariusz Kilar.
Skowroński był szósty na – Po reorganizacji stref,
płaskim dystansie i dzie- znaleźliśmy się w makroresiąty w biegu przez płotki, gionie z kilkoma wojewódzPlewiński plasował się dzie- twami, które odgrywają w
wiąty w obu konkurencjach. strzelectwie
sportowym
Start w Mistrzostwach Pol- znaczącą rolę w krajowym
ski Młodzików w Słubicach championacie – wyjaśnił.
nad Odrą zapewniła sobie Po połowie – w połowie
Justyna Paluch. Wystąpią
Rozgrywki w piłkarskiej
w nich także Wlazła, Szczę- klasie A są na półmetku
sna i Paulina Paluch, które rundy jesiennej. W grupie
uzyskały prawo startu z tzw. drugiej nasze drużyny GKS
limitu dla województwa.
Jedlińsk i Orzeł Jedlanka
plasują się w środku tabeli,
Dwa „oczka” Patrycji
odpowiednio na siódmym
Także strzelcy ULKS i jedenastym miejscu.
Jedlińsk mają za sobą start Jedlińsk odniósł 3 zwycięw
Międzywojewódzkich stwa: 3:1 z Tęczą Augustów,
Mistrzostwach Młodzików. 2:0 z Jaguarem Wolanów i Klaudia Bień i Łukasz Krawczyk gratulują sobie wzajemnie
W Białymstoku, zajmując wysoko pokonał na boisku udanych biegów
czwartą lokatę, jedyne dwa rywala 4:0 ekipę KS Potwo- kowo remisowali: po 1:1 z
Ruch na „Orliku”!
punkty zdobyła Patrycja rów. 11- punktowy dorobek Chynowem i Pniewami, 2:2
Być może rozczarujemy
z Zodiakiem Sucha i 3:3 z nieco kibiców - to nie Ruch
Błotnicą. Strzelili 14 goli, Chorzów zawita do Jedlińtracąc 16. W tabeli wielki ska. Powody do radości
tłok, trzynastą drużynę w są inne. W treningach na
tabeli dzieli tylko 5 punktów obiekcie GCKiKF uczestod lidera. Do końca rundy niczą bardzo liczne grupy
siedem kolejek i możemy dzieci i młodzieży. Trenesię spodziewać różnych rzy GKS Łukasz Kurek, Słarozstrzygnięć. Oby były one womir Molenda i Norbert
jak najlepsze dla naszych Zybała wierzą, że uda się
futbolistów.
wychować grupkę własnych
utalentowanych
piłkaNie potraﬁą remisować rzy i przyniesie to sukcesy
Piłkarze Strażaka Wielo- w przyszłości. A wtedy
góra po sześciu rozegranych można zagrać i z ...Ruchem,
kolejkach w klasie B zajmują choćby w rozgrywkach o
czwarte miejsce. Odnieśli Puchar Polski PZPN lub w
oni cztery wygrane: 4:0 z turnieju o puchar premiera.
Reprezentacja ULKS Jedlińsk na Międzywojewódzkich Mistrzo- Głuchowem na własnym Pierwsze efekty systemastwach Młodzików w LA w Płocku.
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tycznej pracy już są. W rozgrywkach młodzieżowych
udanie wystartowali trampkarze GKS –rocznik 1999.
W dwóch rozegranych
dotychczas meczach rozgromili 12:0 rówieśników z
Wolanowa i 5:0 trampkarzy
z Suchej. Juniorzy – rocznik 1997 wysoko pokonali
9:1 Przyłęk i ulegli Skaryszewiance 1:2. Nie wiedzie
się juniorom Strażaka Wielogóra, którzy do tej pory
dwukrotnie przegrali.
We wrześniowym turnieju
orlików udział wzięły drużyny: Radomiaka Radom,
Broni Radom, Powały
Taczów, Mazowsza Grójec
oraz GKS Jedlińsk. Orlicy
Jedlińska pokonali Radomiaka i Mazowsze, zremisowali z Taczowem i minimalnie ulegli Broni.
Koniec igrzysk
w podwójnym złocie
W bardzo złych warunkach
atmosferycznych
– przy padającym deszczu
i silnym wietrze w Płocku
odbyły się, przełożone z
czerwca na wrzesień, ﬁnały
wojewódzkie XIV Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w lekkiej atletyce.
Znakomicie
zaprezentowali się w nich uczniowie
jedlińskiego
gimnazjum.
W klasyﬁkacji szkół dziewczęta z Jedlińska zwyciężyły
gromadząc 42 pkt. Drugą

SPORT

W turnieju orlików nie brakowało podbramkowych sytuacji

ekipę - gimnazjum nr
1 z Płocka wyprzedziły aż
o 20 pkt. Męska reprezentacja z 18 pkt. znalazła się
na czwartym miejscu. Do
podium zabrakło jednego
punktu lub indywidualnego
zwycięstwa. Ekipa PG nr
6 z Siedlec uzbierała tyle
samo punktów i o trzecim
miejscu siedlczan zdecydowały lepsze wyniki indywidualne. W poszczególnych
konkurencjach uczennice
z Jedlińska wywalczyły
4 medale. Jedyny złoty,
zapewniły sobie dopiero w
kończącej zmagania sztafecie 4x100 m, która pobiegła
w składzie: Justyna Paluch,
Paulina Paluch, Klaudia
Wlazła i Ola Syta. Uzyskały
one bardzo dobry czas 52,89
i wygrały z kolejną ekipą
o prawie dwie sekundy. Trzy

zawodniczki mistrzowskiej
sztafety uplasowały się na
drugich miejscach. Srebrne
medale
padły
łupem
Justyny Paluch w biegu na
300 m, Klaudii Wlazłej w
skoku w dal, oraz Paulinie
Paluch w biegu na 100m.
Justyna stoczyła zaciętą
walkę o złoto z czołową w
Polsce na tym dystansie
Kamilą Drabik, minimalnie
ulegając rywalce. Z kolei,
Paulina miała szósty czas
eliminacji. W ﬁnale stumetrówki pobiegła znakomicie
i z czasem 13,20 sek. linię
mety minęła jako druga.
Na skoczni Klaudia wykazała się dużą odpornością
psychiczną bowiem dopiero
w ostatniej próbie na odległość 4,74 m zapewniła
sobie drugi stopień podium.
Jedyny medal wśród chłop-

ców, a piąty dla szkoły, zdobyła sztafeta 4x100m. Jakub
Walczak, Grzegorz Skowroński, Łukasz Krawczyk
i Brajan Plewiński, zdołali
wskoczyć na najniższy stopień podium.
Kolejna wychowanka
na podium
Mistrzostw Polski
Marlena Maj, wychowanka ULKS Jedlińsk,
reprezentantka AZS AWF
Warszawa startująca w Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski do lat 23 w wielobojach zdobyła brązowy
medal. Przypomnijmy, że
Marlena, jako reprezentantka PSP w Jedlińsku była
zwyciężczynią ﬁnału krajowego „czwartków lekkoatletycznych” w skoku wzwyż.
Później, reprezentując gimnazjum w Jedlińsku i ULKS
wielokrotnie startowała w
ﬁnałach Mistrzostw Polski
Młodzików i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
zajmując czołowe miejsca w
wieloboju i skoku wzwyż.
Kontynuowała
karierę
w UKS Kusy Warszawa i
Warszawiance. Od trzech
lat reprezentuje AZS AWF
Warszawa.
Krystian Kilar

Utalentowanych, młodych piłkarzy w gminie Jedlińsk nie brakuje. Zakończenie sezonu 2011/2012 drużyn młodzieżowych GKS

19

Święto Pieczonego Ziemniaka

Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance

Zespół „Czerwone Korale” z Ludwikowa

Klub Seniora w Jedlance- „Czerwona Jarzębina”

Konkurs taneczny - „Oberek”

Jarmark Ludowy w Bierwcach

Kapela Braci Tarnowskich

Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach
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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Zespół „Biesiada” z Bieniędzic działajacy przy Kole Gospodyń Wiejskich
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