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Szanowni Państwo
Z ogromną radością informuję, że zakończyliśmy
prace przy dwóch, dużych
zadaniach realizowanych od
ubiegłego roku tj. budowie
sali gimnastycznej przy PSP
w Jedlance (jest to już szósty
obiekt tego typu na terenie
naszej gminy) i budowie sieci
kanalizacyjnej w Piasecznie.
Na wykonanie tych zadań
otrzymaliśmy
doﬁnansowanie z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej i Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Trwają właśnie
odbiory techniczne, po
zakończeniu których sala
i sieć kanalizacyjna zostaną

przekazane do użytkowania.
Zmierzamy do szybkiego
zakończenia budowy Centrum Kultury w Mokrosęku.
Rozpoczynamy
także
prace przy budowie boiska
wielofunkcyjnego
przy
Zespole Szkół w Wierzchowinach i modernizacji oraz budowie stacji
uzdatniania wody we Wsoli
i Mokrosęku.
Na w/w zadania otrzymaliśmy
doﬁnansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (środki UE).
Rozstrzygnęliśmy
również przetargi na budowę
i modernizację dróg i ulic we
Wsoli, Wielogórze, Jankowicach i Jedlińsku.
Pozostałe, przyjęte do realizacji na bieżący rok zadania
inwestycyjne uruchamiane
będą sukcesywnie w kolejnych miesiącach.
Wojciech Walczak

KOMISARIAT POLICJI W JEDLIŃSKU
Od grudnia 2012 r. Posterunek Policji w Jedlińsku i Posterunek Policji w Jastrzębi zostały
połączone, tworząc tym samym
silniejszą komórkę w postaci
Komisariatu Policji w Jedlińsku. Obowiązki Komendanta
pełni komisarz Mariusz Gibała.
Kierownikiem prewencji został
dotychczasowy
kierownik
Posterunku Policji w Jedlińsku
Piotr Stachowiak.

Mariusz Gibała.

DZIELNICOWI I ICH REJONY

St. sierż. Konrad Prokopczyk tel. 696 497 078
Klwatka Szlachecka, Kamińsk, Klwaty, Piastów, Józefówek, Marcelów, Wola
Gutowska, Gutów, Ludwików, Górna Wola, Jankowice, Mokrosęk, Bród,
Wsola, Wielogóra
St. sierż. Szymon Krajewski tel. 696 497 039
Bierwce, Bierwiecka Wola, Boża Wola, Budki Wierzchowskie, Czarna Rola,
Czarny Ług, Godzisz, Janki, Jedlanka, Jedlińsk, Jeziorno, Kępiny, Kruszyna,
Lisów, Wierzchowiny, Moczydło, Narty, Nowa Wola, Nowe Zawady, Stare
Zawady, Obózek, Piaseczno, Piaski, Płasków, Romanów, Urbanów, Gryzów,
Józefów.
Asp. Andrzej Sosnowski tel. 696 497 006
Bartodzieje, Brody, Dąbrowa Jastrzębska, Goryń, Jastrzębia, Lewaszówka,
Mąkosy Stare, Mąkosy Nowe, Olszowa, Wola Goryńska, Wolska Dąbrowa.
Sierż. Sztab. Marcin Prażnowski 696 497 052
Dąbrowa Kozłowska, Kolonia Lesiów, Kozłów, Lesiów, Owadów,
Wojciechów, Wola Owadowska, Wólka Lesiowska.

Śp. Ks. kan. Władysław Kosiec (1936-2013)

K

s. Władysław Kosiec
- urodził się 25 lutego
1936 roku w Radzanowie.
Rodzice: Stanisław i Antonina
z domu Zaręba. Po ukończeniu szkoły podstawowej
w Radzanowie oraz w Bukównie
kontynuował
naukę
w Liceum Ogólnokształcącym
dla Pracujących w Radomiu,
gdzie ukończył ósmą klasę.
Następnie przeniósł się do
Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Syrokomli
w Radomiu. W 1955 roku po
uzyskaniu świadectwa maturalnego wstąpił do Wyższego
Seminarium
Duchownego
w Sandomierzu.
27 maja 1961 roku przyjął
święcenia kapłańskie z rąk
Księdza Biskupa Jana Kantego
Lorka. Po święceniach pracował jako wikariusz w paraﬁach:
Kunów 1961-1969; Końskie św. Mikołaja 1969-1978. Jako
proboszcz pracował: w paraﬁi
Biskupice w latach 1978-1980;
Bierwce 1980-2011. W 1986
roku został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły
Konkatedralnej w Radomiu.
Z dniem 30 lipca 2011 roku,
po ukończeniu 75 lat życia, ks.
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bp ordynariusz przyjął jego
rezygnacją ze stanowiska proboszcza paraﬁi w Bierwcach.
Ks. Władysław zamieszkał
w budynku paraﬁalnym jako
ks. emeryt.
Po przebytej poważnej operacji serca i dłuższej chorobie
zmarł w radomskim szpitalu
31 stycznia 2013r.
W dniu 3 lutego 2013 r.
o godz. 17.00 w kościele paraﬁalnym w Bierwcach, została
odprawiona Msza św. żałobna,
której przewodniczył ks. bp
Adam Odzimek.
Homilię wygłosił ks. kan.
Piotr
Turzyński,
Wicerektor
Wyższego
Seminarium
Duchownego
w Radomiu.
Następnego
dnia
o godz. 11.00 został odprawiona Msza św. pogrzebowa
pod przewodnictwem ks. bp
Henryk Tomasika. Homilię wygłosił ks. kan. Roman
Adamczyk, proboszcz paraﬁi
N.S.J. w Radomiu. Zmarły ks.
Kan. Władysław Kosiec został
pochowany na miejscowym
cmentarzu.
W
dniach
uroczystości pogrzebowych bardzo

licznie gromadzili się
w kościele miejscowi
paraﬁanie, aby modlitwą wyrazić wdzięczność
swojemu długoletniemu
proboszczowi, za jego
ojcowską troskę o dobro
duchowe i materialne
paraﬁi a przede wszystkim
za: budowę nowego
kościoła, dzwonnicy,
budynku
paraﬁalnego,
uporządkowanie cmentarza i wielu
innych prac
remontowo
–
budowlanych.
Podobnie i ks. biskupi obecni
na uroczystościach pogrzebowych: ks. bp Adam Odzimek,
ks. bp Henryk Tomasik wypowiedzieli słowa podziękowania
zmarłemu ks. Władysławowi za
jego gorliwą pracę kapłańską
w paraﬁi i diecezji.
Słowa pożegnania i wyrazy
wdzięczności przy trumnie
zmarłego, na zakończenie Mszy
św. pogrzebowej wygłaszali: ks.
dziekan dekanatu jedlińskiego
Henryk Ćwiek, wójt gminy

Jedlińsk Wojciech Walczak,
ks. Grzegorz Lipiec w imieniu
rodaków oraz przedstawiciele
paraﬁi. Wszystkim uczestnikom pogrzebu obecny ks. proboszcz paraﬁi Bierwce Janusz
Chamera serdecznie podziękował za modlitwę i udział
w pogrzebie.
Pozostajemy
nadal
z
wdzięczną
pamięcią
w modlitwie przed Bogiem za
zmarłego śp. Ks. Władysława
Kośca.
Ks. H. Ćwiek
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marca 2013 r. na sesji
Rady Gminy odbyło się
uroczyste przekazanie sztandaru
przez Koło Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
w Jedlińsku Władzom Gminy
Jedlińsk.
W
uroczystości
wzięli
udział kombatanci: Mieczysław Kozłowski, Kazimiera
Walczak, Danuta Mularska oraz zaproszeni przedstawiciele
Koła
Związku
w Radomiu Jerzy Kłosowski
i Adolf Czekaj.
Treść przemówienia Kazimiery Walczak - sekretarza
Koła Kombatantów.
Koło Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych w Jedlińsku powstało
w 1970 roku, pod tym sztandarem było zrzeszonych 130-tu
członków – byłych żołnierzy,
którzy walczyli w obronie i o
wolność naszej Ojczyzny w
latach 1939 – 1956 później stając
się kombatantami.
Na przestrzeni czasu trwania i
działania Koła przez 42 lata, płynął czas, mijały kadencje, zmieniały się Zarządy, odchodzili do
wieczności jej członkowie, a do
Związku przybywały Ich żony
– wdowy jako podopieczne,
Do dnia dzisiejszego dożyło
2-ch członków zwyczajnych,
którzy walczyli z bronią w ręku
i 32-dwie podopieczne. Trzeci
członek - to dziecko obozu koncentracyjnego.
My, jako ostatni Zarząd Koła,
przedstawiciele naszej Społeczności Kombatanckiej, kończąc
naszą działalność mamy obowiązek przekazania Sztandaru
i to czynimy.
Według wcześniejszych ustaleń z naszymi władzami odgór-

PRZEKAZANIE SZTANDARU

Kazimiera Walczak wygłasza przemówienie.
nymi w dniu 22 marca Sztandar
przekazujemy w opiekę, w pewne
bezpieczne miejsce - Radzie
Gminy Jedlińsk na ręce Pana
Przewodniczącego Waldemara
Sulisza i Wójta Gminy Jedlińsk
Pana Wojciecha Walczaka.
Obowiązki dalszego służenia
żyjącym jeszcze członkom Koła
Związku Kombatantów powierzamy, bardzo oddanej sprawom
społecznym, życzliwej każdemu,
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Pani Starzyńskiej Bożenie.
W naszym ostatnim przekazie zaznaczamy, że sztandar z
dumą i szacunkiem nosiliśmy
na uroczystościach państwowych i kościelnych a niekiedy
na uroczystościach ostatniego
pożegnania naszych członków

odchodzących do wieczności.
My wszyscy Kombatanci,
spełniliśmy naszą misję przechodzimy do historii – Sztandar
pozostaje jako pamięć o nas, a
dla pokoleń jako drogowskaz.
Dziękujemy,
przedstawicielom Zarządu Okręgowego
Związku Kombatantów Radom
Panu Prezesowi Zbigniewowi
Kubisiakowi i Pułkownikowi
Kazimierzowi Kosicy za opiekę,
instruktaż, życzliwość i za
pomoc w założeniu i zakończeniu istnienia Koła.
Dziękujemy Wójtowi Gminy
Panu Walczakowi Wojciechowi za lokum, renowację
pomnika w parku, za obelisk w
lesie w Zawadach, za renowację
nagrobka Pana Kownackiego,

za życzliwość nam okazywaną
i za Pana mądre stanowcze słowa
powiedziane 15 października
2012 roku cytuję: „Nigdzie nie
puścimy tego sztandaru on musi
pozostać u nas”.
Dziękujemy Księdzu Prałatowi
Henrykowi Ćwiek za uczestnictwo w każdej uroczystości państwowej, sprawując Mszę Świętą
za Ojczyznę głosząc słowo Boże
i za błogosławieństwa nam
udzielane.
Dziękujemy Dyrektor Gminnej Biblioteki Pani Bożenie
Starzyńskiej za życzliwość nam
okazaną przyjmując z chęcią
obowiązki służenia pozostałym
jeszcze członkom Koła Związku
Kombatantów.
Dziękujemy Dyrekcji tutejszego Gimnazjum za to, że na
naszą prośbę z radością i zadowoleniem delegowali swoich
wychowanków - uczniów do
asysty w poczcie sztandarowym
na Święta Niepodległości.
Widzieliśmy i cieszyliśmy
się, że uczniowie gimnazjaliści
z dumą i satysfakcją uczestniczyli w poczcie sztandarowym.
Dziękujemy Wam!
Droga młodzieży, gimnazjaliści, my jako już wasi pradziadkowie cieszymy się, że i dzisiaj
też tu jesteście i bierzecie udział
w tej uroczystości. Dziękujemy
Wam za to, ale mamy do Was
gorącą prośbę, abyście też zawsze
strzegli tego sztandaru, bronili
naszej Ojczyzny, naszej wolności, tożsamości i naszej świętej
wiary chrześcijańskiej.
Dziękujemy Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Waldemarowi Suliszowi i Panu
Wójtowi Wojciechowi Walczakowi za bardzo staranną zorganizowaną dzisiejszą uroczystość
przekazania sztandaru.
Dziękujemy!
Kazimiera Walczak

Inwestycje w Gminie
Ogłoszone przetargi w 2013 roku
Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w ZSP w Wierzchowinach oraz roboty malarskie w budynku ZSP we Wsoli.
Przebudowa dróg gminnych we Wsoli ul. Szkolna, Sportowa, Słoneczna
Przebudowa drogi gminnej Wielogóra ul. Łąkowa cz.I
Przebudowa drogi gminnej we Wsoli ul. Różana i chodników ul. Bursztynowa
Karosacja samochodu dla OSP Nowe Zawady
Przebudowa drogi gminnej w Jankowicach
Modernizacja parkingu w Jedlińsku
Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody we Wsoli
i budowę Stacji Uzdatniania Wody w Mokrosęku
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USTAWA ŚMIECIOWA - ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
Przypominamy, o konieczności składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk
– termin upłynął 28 lutego 2013 r.
W przypadku nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.
Mieszkańcy gminy zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 r. Przedsiębiorca
wyłoniony w przetargu odbierze odpady komunalne wcześniej
dostarczając mieszkańcom harmonogram wywozu.
Opłatę za odbiór odpadów uiszcza się w każdym roku kwartalnie
w terminach:
- za I kwartał do 15 lutego,

KARY ZA BRAK NUMERU PRZĄDKOWEGO
NA BUDYNKACH - 250zł

Nikogo z nas nie należy chyba przekonywać, że widoczne,
prawidłowe oznakowanie nieruchomości znacznie ułatwi pracę
karetce pogotowia, strażakom, listonoszowi, kurierowi i innym
służbom. Jeśli takiej tabliczki nie ma, służby mają problem
z dotarciem do miejsca zdarzenia na czas.
Zadbajmy zatem o własne bezpieczeństwo nie tylko ze
względu na czekającą nas karę.
Przypominamy mieszkańcom naszej gminy, że:
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które
takimi nieruchomościami władają, mają ustawowy obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej
budynku tabliczki z numerem porządkowym
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a
w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających
ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.”
3. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej
nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

- za II kwartał do 15 kwietnia,
- za III kwartał do 15 sierpnia,
- za IV kwartał do 15 października.
W 2013 r. pierwsza wpłata w terminie do 15 sierpnia. Właściciel
nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania (nie będą wydawane w
tej sprawie decyzje administracyjne) na rachunek bankowy Urzędu
Gminy w Jedlińsku, Nr 48 9132 000w1 0000 0433 2000 0050.
Opłata za odpady obejmuje koszt odbioru i utylizacji odpadów
komunalnych, koszty wyposażenia nieruchomości w worki (pojemniki), koszty administracyjne, a także utrzymania tzw. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do PSZOK mieszkańcy będą
dostarczać nieodpłatnie odpady „problemowe” powstające w gospodarstwach domowych. Szczegóły funkcjonowania PSZOK zostaną
podane do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

UWAGA ROLNIKU

Ważne terminy:

1. 15.03.2013 – 15.05.2013 r. – Składanie wniosków
o dopłaty bezpośrednie
2. Do 14.05.2013 r. – składanie informacji o ilości wprowadzonego do obrotu mleka.
3. Od 15.01.2013 do 25.06.2013 r. składanie wniosków przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału
siewnego kategorii elitarny lub kwaliﬁkowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Termin składania wniosków nie podlega przywróceniu
4.Od 01.06 – 31.07.2013 r. – składanie wniosków o zalesienie

DYŻURY LEŚNICZEGO W 2013 R.

Grzegorz Rokiciński
We wtorki – 09.IV, 16.IV, 23.IV, 07.V, 14.V, 21.V, 11.VI, 18.VI, 25.VI,
09.VII, 16.VII, 23.VII, 06.VIII(zastępstwo), 13.VIII, 20.VIII, 27.VIII,
10.IX, 17.IX, 24.IX, 01.X, 08.X, 15.X, 22.X, 29.X, 12.XI, 19.XI, 26.XI,
03.XII, 10.XII, 17.XII
Urząd Gminy w Jedlińsku, pok. nr 11

ARiMR ostrzega przed oszustami!

Zastosowanie materiału siewnego zakazanych odmian GMO podlega
sankcjom ﬁnansowym łącznie z nakazem zniszczenia uprawy.
Jeśli zakupiłeś materiał siewny i masz wątpliwość czy nie podlega on zakazowi,
możesz przeprowadzić, bezpłatne badanie w laboratoriach Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w marcu 2013 roku.
Pamiętaj, że każde opakowanie materiału siewnego oznacza się urzędową etykietą. Materiał siewny, który jest w Polsce zakazany na etykiecie zawiera oznaczenie „GMO” lub napis „Genetically Modiﬁed Organisms”
Jeżeli uprawiasz kukurydzę lub ziemniaki zachowaj dokumenty potwierdzające zakup
materiału siewnego oraz etykiety urzędowe. Te dokumenty będą podlegały sprawdzeniu podczas kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i
Nasiennictwa.
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Do Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa dotarły
informacje, że rolnicy z różnych
regionów Polski otrzymują pisma,
opatrzone logotypem łudząco
podobnym do logotypu ARiMR, w
których anonimowy autor zachęca
do wpłacania pieniędzy na podany
numer konta bankowego, w celu
otrzymania dopłat bezpośrednich.
Reklamuje to pismo jako „zaproszenie”, które jest „najkrótszą drogą
do otrzymania dotacji bezpośredniej”. Dalej wskazuje, że korzystając z tej propozycji rolnik zapewni
sobie „spokój, relaks i beztroski
sen” i dołącza blankiet przekazu
pocztowego z sumą do wpłaty 246
zł., z tytułem przelewu: „opłata
za wniosek”. Anonimowy autor
nie precyzuje jednak na czym ma
polegać skorzystanie z jego propozycji. Używa pojęcia bardzo nieprecyzyjnego, mogącego wskazywać np. że trzeba zapłacić za samo
dostarczenie wniosku o przyznanie
dopłat bezpośrednich, a przecież
taki wniosek rolnik otrzymuje bez
żadnych opłat. Przesłanie wypełnionego przez rolnika wniosku do
Agencji, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, także jest
bezpłatne.
W związku z zaistniałą sytuacją
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadcza, że nie
ma z tym pismem nic wspólnego i
prosi o niekorzystanie z takich ofert
i niewpłacanie żadnych pieniędzy.

ARiMR nie prowadzi bowiem
odpłatnej działalności polegającej na przygotowaniu wniosków
o przyznanie dopłat bezpośrednich, czy jakiegokolwiek innego
rodzaju wsparcia ﬁnansowego.
Wysyłanie pism do wielu rolników, na których umieszczono
nazwę „ARMiR” łudząco podobną
do skrótu ARiMR ((Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa) i znak graﬁczny bardzo podobny do prawdziwego logo
Agencji, wskazuje, że może to być
oszustwo zaplanowane na szeroka
skalę.
Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa przestrzega przed korzystaniem z ofert,
w których brak podpisu, brak
jakichkolwiek danych kontaktowych, a ich przekaz jest bardzo
niejasny. Dokumenty te z pewnością nie pochodzą od Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
W przypadku otrzymania takich
ofert zachęcamy do kontaktowania
się z naszymi placówkami, w celu
potwierdzenia, czy takie pisma
powstały w ARiMR. W przypadku
podejrzenia, że chodzi o oszustwo
wyłudzenia , należy przekazać
sprawę do organów ścigania. DKS
W załączeniu: pismo i blankiet
pocztowy do dokonania wpłaty
rozsyłane przez oszustów.

Z prac Rady Gminy
Przewodniczący Rady Pan Walde- bieżące przewyższają wydatki biemar Sulisz zwołał sesję Rady Gminy żące, co oznacza, że zachowano
Jedlińsk na 28 grudnia 2012 r.
relację określoną w art. 242 ust. 2
ustawy o ﬁnansach publicznych.
Rada podjęła uchwały w sprawie: Budżet po stronie dochodów obejNr XIX/54/2012 uchwały budżeto- muje podstawowe źródła dochodów
wej na 2013 r.
własnych, w tym kwotę subwenNr XIX/55/2012 Wieloletniej Pro- cji ogólnej oraz dochody z tytułu
gnozy Finansowej Gminy Jedlińsk udziałów w podatku dochodowym,
na lata 2013-2016,
które zgodne są z wielkościami
Nr XIX/56/2012 wprowadzenia określonymi w piśmie Ministerstwa
zmian w budżecie gminy na 2012 r. Finansów. Dotacje na realizację
Nr XIX/57/2012 wprowadzenia zadań zleconych z zakresu adminizmian do Wieloletniej Prognozy stracji rządowej ustalono w kwotach
Finansowej Gminy Jedlińsk na lata zgodnych z dotacjami planowanymi
2012-2015,
przez dysponentów. W budżecie
Nr XIX/58/2012 wyboru metody utworzono rezerwę ogólną w kwoustalenia opłaty za gospodarowanie cie 170 000 zł w wysokości 0,38 %
odpadami komunalnymi oraz usta- planowanych wydatków. Mieści
lenia wysokości stawki tej opłaty,
się ona w granicach określonych w
Nr XIX/59/2012 terminu , często- art. 222 ust. 1 ustawy o ﬁnansach
tliwości i trybu uiszczania opłaty za publicznych.
gospodarowanie odpadami komuWójt wydał zarządzenia w spranalnymi,
wie:
Nr XIX/60/2012 określenia szcze- - planu ﬁnansowego w zakresie
gółowego sposobu i zakresu świad- administracji rządowej oraz innych
czenia usług w zakresie odbierania zadań zleconych jednostce samoodpadów komunalnych od właści- rządu terytorialnego odrębnymi
cieli nieruchomości i zagospodaro- ustawami oraz wielkości dochodów
wania tych odpadów,
związanych z realizacja zadań, które
Nr XIX/61/2012 wzoru deklaracji o podlegają przekazaniu do budżetu
wysokości opłaty za gospodarowa- państwa,
nie odpadami komunalnymi,
-powołania Komisji Przetargowej
Nr XIX/62/2012
rozpatrzenia na poprawę zaopatrzenia mieszkańskargi.
ców gminy w wodę poprzez rozbuW projekcie uchwały budżetowej dowę SUW Wsola i budowę SUW
na 2013 r. dochody prognozuje się Mokrosęk,
w wysokości 41.645.581 zł z wyod- -ustalenia wysokości zwrotu koszrębnieniem dochodów bieżących tów transportu środkami komuw wysokości 37.451.690 zł i mająt- nikacji publicznej dzieci i uczniów
kowych w kwocie 4. 193.891 zł , niepełnosprawnych oraz dzieci i
natomiast wydatki w wysokości młodzieży z upośledzeniem umy44.675.574 zł z tego wydatki bieżące słowym i ze sprzężonymi niepełow kwocie 32.372.896 zł i majątkowe sprawnościami,
w kwocie 12.302.678 zł. Zakładany - powołania Komisji Rekrutacyjnej
jest wzrost dochodów ogółem o do przeprowadzenia naboru na sta9,5% w porównaniu z kwotą plano- nowisko podinspektora w Urzędzie
waną na 2012 r. Planowane dochody Gminy w Jedlińsku,

-ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury ﬁzycznej i sportu w 2013 r.
-powołania Komisji Przetargowej
na modernizację parkingu w Jedlińsku,
-powołania Komisji Przetargowej
na przebudowę drogi gminnej w
Jankowicach,
-powołania Komisji Przetargowej
na karosację samochodu do OSP w
Nowych Zawadach,
-powołania Komisji Przetargowej
na przebudowę drogi gminnej w
Wielogórze ul. Łąkowa –część I,
-powołania Komisji Przetargowej na
przebudowę drogi gminnej we
Wsoli ul. Różana i chodników ul.
Bursztynowa,
-powołania komisji konkursowej
do oceny ofert złożonych w wyniku
ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury ﬁzycznej i sportu w 2013 r.
-przeznaczenia do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym części
nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Lisowie i
w Jedlińsku,
-ogłoszenia wyników konkursu
ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury ﬁzycznej i sportu w 2013 r.
-powołania Komisji Przetargowej
na przebudowę dróg gminnych we

Wsoli
ul. Szkolna, Sportowa, Słoneczna,
-powołania Komisji Rekrutacyjnej
do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie
Gminy w Jedlińsku,
-ustalenia wytycznych dotyczących
organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Jedlińsk na rok szkolny 2013/2014,
-umożliwienia spłaty zadłużenia za
lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w
formie odpracowania należności
na rzecz Gminy Jedlińsk, oraz trzy
zarządzenia dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2013 r.
Rada Gminy realizując obowiązki
ustawowe wynikające z zapisów w
nowej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podjęła
uchwały, które umożliwią zbiórkę
odpadów według nowych zasad.
Rada Gminy uchwaliła między
innymi opłaty za odpady ustalając
kwoty znacznie niższe niż w Radomiu w wysokości: segregowane - 6
zł od osoby i niesegregowane- 12 zł
od osoby.
Stałe Komisje Rady pracowały
według harmonogramu przyjętego
na 2013 r.
Kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się 22 marca 2013 r.

Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych,
dobrego wypoczynku
w rodzinnym gronie, smacznego jajka oraz optymizmu
i energii życzy wszystkim Mieszkańcom Gminy
Rada Gminy Jedlińsk.

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
„Zagłada dynastii Romanowów” – Cook Andrew
Rewelacyjna książka brytyjskiego historyka zawiera wyjaśnienie tajemnic, a także przyczyn nieuchronnego zdaniem autora – upadku
rodu ostatniego cara Rosji.
„Kuchnia Polska”
Książka zawiera setki sprawdzonych przepisów na potrawy królujące na polskich stołach od wielu lat oraz takie, które pojawiły się u
nas niedawno.
„Arabska żona” – Tanya Valko
Poruszająca historia młodziutkiej Polki, która zakochuje się w muzułmaninie, bierze z nim ślub
i wyjeżdża do Libii.
„Opowiem Ci o wolności” – Holewiński Wacław
Historia „żołnierzy wyklętych”. To zapis ich pasji, siły woli, miłości, a także bezgranicznej wierności ojczyźnie.
„Zdrowe potrawy obniżające cholesterol” - Green D., Collins C.
To książka dla smakoszy, którzy uwielbiają dobre jedzenie, ale troszczą się także o swoje zdrowie i dbają o właściwy poziom cholesterolu.
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D

nia 12 marca 2013r. w
Gminnym
Centrum
Kultury w Jedlińsku oceniono
prace, które wpłynęły na tegoroczny Konkurs Wielkanocny.
Ma on już długą tradycję i
odbywa się pod patronatem
Wójta Gminy Wojciecha Walczaka oraz ks. prałata Henryka
Ćwieka. Na konkurs wpłynęło 115 prac z placówek
oświatowych z terenu gminy.
W tym roku tematem konkursu
była palma i stroik wielkanocny. Komisja miała niezwykle trudne zadanie, bowiem
wszystkie prace zachwycały
wzorami, kolorami, pomysłowością i precyzją wykonania.
Komisja w składzie Elżbieta
Raczkowska główny specjalista d/s plastyki w Resursie
Obywatelskiej w Radomiu
oraz Halina Baran członek
Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wyłoniła zwycięzców
w każdej kategorii wiekowej:

Konkurs Wielkanocny

I kategoria wiekowa „Przedszkolaki i klasa „0: Filip Strzelczyk, Bartłomiej Popiel, - PSP
Jedlińsk, Weronika Chojnacka
- PSP Ludwików, Magdalena
Sumińska - ZSP Wierzchowiny
II kategoria wiekowa „kl. I-III”:
Piotr Cielniak- PSP Jedlanka,
Marta Trzeciak, Aleksandra
Kobza ,Wiktoria Rosłoniec
- ZSP Wierzchowiny, Maciej
Kolasa - PSP Jedlińsk, Paweł
Kowalczyk- PSP Stare Zawady.
III Kategoria wiekowa „kl.
IV-VI” Klaudia Zielińska - PSP
Jedlanka, Kacper Śmiechowski kl. - Stare Zawady ,Weronika Potera, Paulina PrygielPSP Bierwce, Piotr Skowron,
Joanna Puk - ZSP Wierzchowiny, Julia Stompór, Weronika
Wąsik- PSP Jedlińsk, Jessica
Rybska- ZSP Wsola. IV Kategoria wiekowa „Gimnazjum :
Aleksandra Simlat, Karolina
Cielniak, Martyna Mizerska, Malwina Babut, Iwona
Giska- PG Jedlińsk Karolina

Skowron- ZSP Wierzchowiny,
Agata Figura -ZSP Wsola, V
kategoria wiekowa- „dzieci i
młodzież z rodzicami” ,Bartosz Siurnik ,Igor Anduła, Szymon Woźniak, Norbert Dujka,
Przemysław Maj, Aleksandra
Rafalak-PSP Jedlińsk, Jakub
Chojnacki, Kacper Gryz PSP
Ludwików, Kinga Rychel ZSP
Wierzchowiny, Nikola Kowalczyk PSP Stare Zawady. Oceniając prace członkowie komisji brali pod uwagę przede
wszystkim samodzielność, oryginalność oraz estetykę wykonania, a także zgodność prac
z tematem konkursu. Wiele
prac, które wpłynęło na konkurs przedstawiało koszyk
wielkanocny, który niewątpliwie będzie stanowił temat
wiodący w kolejnym konkursie plastycznym. Najwyżej
oceniane były palmy i stroiki,
w których widać było samodzielność wykonania prac

uczestników bez
pomocy
lub z niewielką pomocą osób
starszych. Stąd też jury zwróciło szczególna uwagę na
pracę zgłoszone do kategorii
V - dzieci wraz z osobami dorosłymi i w niej też przyznało
najwięcej nagród. Nagrody dla
zwycięzców konkursu ufundowała Gminna Komisja ds. RPA.
Wszystkie prace zgłoszone do
konkursu można będzie oglądać na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Centrum Kultury, a także zakupić
na kiermaszu wielkanocnym.
Jury i organizatorzy składają
gratulacje wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, którzy
wzięli udział w tym konkursie i poświęcili swój czas na
wykonanie
wielkanocnych
ozdób, tym samym podtrzymując piękne tradycje.
Agnieszka Gryzek

„Bądź aktywny-bądź najlepszy”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny rozpoczyna
realizację projektu systemowego
„Bądź aktywny-bądź najlepszy”.
Jest on ﬁnansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest aktywizacja
zawodowa osób z terenu gminy

Jedlińsk. Adresowany jest on do
30 osób, którzy jednocześnie nie
pracują i są w wieku aktywności zawodowej, pozostające poza
rynkiem pracy. W ramach projektu uczestnicy skorzystają z:
-kursów zawodowych (według
własnych predyspozycji uczestników)
-warsztatów psychologicznych

-warsztatów z zakresu doradztwa
zawodowego
-poradnictwa
specjalistycznego i konsultacji: prawnik,
psycholog.
Rozstrzygnięcie
rekrutacji
uczestników do projektu odbędzie się na początku kwietnia
2013r. Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy

WYPEŁNIJ SWÓJ WNIOSEK

do siedziby realizatora projektu:
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jedlińsku w celu
zapoznania się z kryteriami
i zasadami wyboru uczestników
do dnia 31.03.2013r.
Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na
stronie internetowej: www.gopsjedlinsk.pl

z doradcą Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
- wnioski o dopłaty bezpośrednie plany rolnośrodowiskowe - plany dostosowania gospodarstw do wymagań „wzajemnej zgodności” - inne wnioski Terenowa siedziba MODR
Urząd Gminy w Jedlińsku (pok. 11A), Grażyna Wasiłek. Tel. 532 442 290
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Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

zaprasza dzieci i młodzież na spektakl teatralny
pt. KOZUCHA – KŁAMCZUCHA,
w wykonaniu artystów z Krakowa, który odbędzie się 19 kwietnia 2013
o godz. 17:00 w Sali OSP w Jedlińsku (sala na parterze).
W ramach stałej współpracy ze studiem teatralnym ART-RE z Krakowa, będziemy systematycznie
zapraszać dzieci na przedstawienia teatralne do naszej instytucji.
Kalendarium imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez GCKIKF w Jedlińsku
L.P.

Nazwa imprezy

Termin

Miejsce

Informacja ogólna

1.

Kiermasz prac wielkanocnych wykonanych przez uczniów ze szkół z terenu
gminy.

15.03.2013 -28.03.2013

GCKIKF w Jedlińsku

2.

Liga Gminna 2013 / OSIR

kwiecień-lipiec 2013

GCKIKF- OSIR w Jedlińsku

Rozgrywki w piłkę nożną pomiędzy drużynami z poszczególnych sołectw.

3.

Wyjazd do Teatru

Kwiecień 2013

GCKIF w Jedlińsku

Wyjazd do Teatru w Lublinie organizowany
dla mieszkańców gminy Jedlińsk. (wyjazd
odpłatny)

4.

Majówka 2013 Impreza integracyjna dla
mieszkańców odbywająca się
w świetlicy w Bierwieckiej Woli.

Maj 2013

Świetlica w Bierwieckiej Woli

Impreza
integracyjno –rekreacyjna
Turniej rodzin
szczegóły w regulaminie

5

Wystawa

Maj/ Czerwiec 2013

GCKIKF w Jedlińsku

Wystawa prac artystycznych

6.

Dzień Działacza Kultury –

Czerwiec 2013

GCKIKF/
sala OSP

prezentacja umiejętności osób
uczęszczających na koła zainteresowań

7.

Apetyt (na) Gombrowicza

Czerwiec 2013

Muzeum Gombrowicza weWsoli / Jedlińsk

Event kulturalny

8.

„Sobótka”

23 czerwca 2013

OSIR w Jedlińsku oraz Lisów

Impreza kulturalna nawiązująca do dawnych tradycji

Sprzedaż prac wykonanych przez uczniów
szkół z terenu gminy, które wpłynęły na konkurs na ozdobę wielkanocną

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
organizuje 27 kwietnia 2013 (sobota) godz. 12.30
wyjazd na
OPERĘ w lubelskim Teatrze MUZYCZNYM
pt. „CARMEN”
Ponadto w programie wyjazdu:
-zwiedzanie Muzeum w Zamku Lubelskim
Ogólny koszt wyjazdu wynosi 120 zł
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 32 13 052
Zgłoszenia przyjmujemy od pon. do piąt.
Należność za wyjazd należy uiścić na konto GCKiKF

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
Zaprasza młodzież i dorosłych na
WARSZTATY Z RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
13 kwietnia br. o godz. 10.00
W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z techniką
ﬁlcowania wełny czesankowej na mokro.
Uczestnicy warsztatów wykonają biżuterię.
Koszt warsztatów 35zł
Obowiązują wcześniejsze zapisy i wpłaty (liczba miejsc jest ograniczona).
Organizator zapewnia materiały
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D

la dzieci, które podczas
ferii pozostają w domu
bez możliwości wyjazdu na
zorganizowany wypoczynek,
Gminne Centrum Kultury i
Kultury Fizycznej zorganizowało akcję mającą na celu
zagospodarowanie im wolnego czasu. Zarówno w siedzibie GCKiKF jak również w
placówkach terenowych prowadzone były zajęcia według
opracowanych planów. Świetlice GCKiKF są miejscami
otwartymi i przyjaznymi dzieciom i młodzieży, zatem na
brak uczestników nie można
było narzekać. Odwiedziło nas
bardzo dużo młodych osób,
które brały udział w różnego
rodzaju atrakcyjnych grach,

Akcja Zima 2013

zabawach, turniejach, zajęciach
plastycznych,
kulinarnych
i ruchowych. Ponadto każdy,
kto na co dzień ma utrudniony
dostęp do Internetu mógł skorzystać z kawiarenki internetowej. Wszystkie zajęcia prowadzone w GCKiKF to przede
wszystkim dobra zabawa, która
jednocześnie uczy i wychowuje.
Zatem niewątpliwie czas spędzony z nami był czasem spędzonym pożytecznie. Dodatkowymi atrakcjami podczas
tegorocznych ferii był spektakl
teatralny oraz wyjazd do kina
Helios. Spektakl miał miejsce
2 lutego i był przeznaczony dla
dzieci z terenu gminy. Można
było obejrzeć przedstawienie
pod tytułem Pinokio w wyko-

Zabawa Choinkowa w Lisowie

W

dniu 2 lutego 2013r.
w Świetlicy GCKIKF
w Lisowie odbyła się zabawa
choinkowa dla dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym. W
zabawie wzięło udział około 50
dzieci.
Choinka rozpoczęła się
przedstawieniem interaktywnym ,,Pinokio” w wykonaniu
artystów z Krakowa. Dla wielu
dzieci było to niezapomniane,
pełne wrażeń przeżycie, w
którym brały czynny udział.
Po
przedstawieniu
dzieci
otrzymały słodki poczęstunek
by nabrać energii do dalszej
zabawy przy muzyce. Szcze-

gólnym powodzeniem cieszył
się kącik malowania twarzy.
Impreza przeplatana była konkursami i zabawą z balonami,
za co uczestnicy zostali nagrodzeni słodyczami. Pod koniec
zabawy choinkowej pojawił się
Mikołaj, który wszystkim dzieciom wręczał paczki. Dzieci
z wielkim zaangażowaniem
recytowały przed Mikołajem
wiersze.
Dziękujemy Państwu Dabińskim za coroczną pomoc w
zakupie paczek oraz za słodkie
upominki dla dzieci.
Urszula Potera

naniu artystów z Krakowa.
Natomiast podczas wyjazdu do
kina, w którym wzięło udział
około 100 dzieci, wielu emocji
dostarczył ﬁlm Hobbit. Pod
koniec zimowego wypoczynku

w naszych placówkach miało
miejsce podsumowanie akcji
Zima i najbardziej aktywni
uczestnicy zostali nagrodzeni
drobnymi upominkami.
A. M.

Warsztaty Wielkanocne

i 16 marca 2013r. tradycyj9
nie w Gminnym Centrum
Kultury i Kultury Fizycznej

odbyły się warsztaty wielkanocne. Celem tych spotkań było
kultywowanie ludowych tradycji
związanych ze Świętami Wielkanocnymi oraz przekazywanie
ich młodemu pokoleniu. Z roku
na rok popularność naszych
warsztatów jest coraz większa.
Udział w nich biorą osoby dorosłe, młodzież jak również dzieci.
Doczekaliśmy się nawet sporego
grona tzw. stałych uczestników.
W tym roku z warsztatów skorzystało około 60 osób. Podczas zajęć uczestnicy mogli nie
tylko poznać techniki wykonywania świątecznych ozdób, ale

także zobaczyć, jak wyglądają
prace autorstwa najlepszych
rękodzielników i twórców
ludowych. Pod okiem doświadczonej Pani Jolanty Falkiewicz
powstały wspaniałe palmy, wiosenne kwiaty, stroiki. Natomiast
pod opieką Pani Marii Ostrowskiej były malowane woskiem a
następnie barwione w różnokolorowym barwniku jajka. Wszyscy uczestnicy tych spotkań
mogli zabrać swoje prace do
domu i pokazać swoim bliskim.
Dziękujemy za aktywny udział
w warsztatach wielkanocnych
oraz zapraszamy wszystkich
chętnych za rok.
Teresa Leśniewska

I EDYCJA GMINNEJ LIGI ORLIKA 2013

Wójt Gminy Jedlińsk oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
zapraszają do udziału w

I edycji Gminnej Ligi Orlika 2013 w piłce nożnej.

Zgłoszenia do Ligi Gminnej przyjmować będziemy do dnia 20 kwietnia 2013r.
Szczegółowe informacje w regulaminie zamieszczonym na stronie www.ck.jedlinsk.pl
a także pod nr tel. 669-049-783, email: osir.jedlinsk@interia.pl
Szczegółowy terminarz spotkań zostanie opracowany po zgłoszeniu się drużyn
i będzie uzależniony od ich ilości.
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apusty to bardzo dawna
tradycja sięgająca niekiedy do reliktów prasłowiańskich i zasadniczo już zapomniana w większości regionów
naszego kraju. Przypadały one
na trzy ostatnie dni karnawału
i nazywano je także Kusakami
albo Mięsopustem. Były to „dni
szalone, na zabawę przeznaczone”. Bawiono się bowiem
wszędzie. Do dziś zachowały
się właściwie tylko tradycje
ostatkowych zabaw tanecznych,
ale nie mają one dawnego rozmachu i swej żywiołowości. W
Jedlińsku jest inaczej, to właśnie
tutaj od kilku wieków karnawał
kończy się w ten sam unikalny
sposób. Dzięki ogromnej świadomości władz, domu kultury i
społeczności lokalnej udało się
zachować i kultywować do dnia
dzisiejszego w niezmienionej
formie obrzęd ludowy- ,,Ścięcie
Śmierci”. Nic więc w tym dziwnego, że przyjeżdżają ludzie z
całego kraju, aby obejrzeć to
magiczne i niecodzienne widowisko, dzięki któremu nasza
miejscowość jest znana nie
tylko w Polsce, ale także poza
granicami. Ponadto wydarzenie to jest powszechnie opisywane i pokazywane przez różne
media. W tym roku pismo
popularno- naukowe o dużej
renomie National Geographic
zamieściło obszerny artykuł
o naszej tradycji. Stanowi ona
bowiem istotny element dziedzictwa kulturowego nie tylko
naszego regionu ale także
kraju i Europy. Sięga swoją
genezą do początków powstania naszej miejscowości. Wówczas Jedlińsk otrzymał prawa
miejskie, a z nimi własne sądy
i prawo wykonywania wyroków, w tym wyroków śmierci,
poprzez ścięcie mieczem. Na
bazie tamtych zdarzeń zrodziła się tradycji wykonywania egzekucji na największej
,,zbrodniarce rodu ludzkiego”,
która do dnia dzisiejszego ma
miejsce w ostatni wtorek karnawału. Zgodnie z nią ,,mieszczanie” pojmują pod Spaloną
Groblą Śmierć „bo się w kusaki
upiła i swoją kosę zgubiła”.
Prowadzą ją przed sąd, który
wydaje zawsze ten sam bezlitosny wyrok, który wykonuje kat.
Wszystko to odbywa się wśród
diabelskiego hałasu kołatek. Jak
na koniec karnawału przystało
były różne występy artystyczne.
Zaczęły miejscowe zespoły
ludowe „Czerwona Jarzębina”
z Jedlanki, „Czerwone Korale”
z Ludwikowa. Nie mogło
również zabraknąć występu
mieszkańców Domu Pomocy

JEDLIŃSKIE ZAPUSTY

Licznie zebrana puliczność podczas koncertu Alicji Majewskiej.
Społecznej w Jedlance, którzy w prosty, lecz niebanalny
sposób porwali widzów do
wspólnej zabawy. Po raz drugi
organizatorzy zaprosili zespoły
obrzędowe z innych regionów
Polski. W tym roku był to bardzo utytułowany Zespół Pieśni
i Tańca „Kujawy Bachorne”
oraz Zespół „Kalina” z Jednorożca. Przedstawili oni zapusty, ze swoich regionów. Ich
maszkary, obrzędy i zwyczaje
świetnie wpisały się w okres
zapustów. „Kujawy Bachorne”
zaprezentowały „Obchodzenie
z kozą” i „Podkoziołek” Natomiast Zespół ”Kalina” pokazał
typowy program muzyczny pt.
,,Zapusty”. Jak zwykle było to
bardzo ciekawe doświadczenie
służące wymianie kulturowej,
związane z poznaniem innych
praktyk obrzędowych kończących karnawał w naszym kraju.
Ostatnie chwile karnawału,
można było spędzić bawiąc się
przy muzyce zespołu ,,Imperium” którego przeboje zna
niemal każdy. Ważnym elementem kusego wtorku były
w godzinach dopołudniowych
prezentowane w PG w Jedlińsku
programy edukacje poświęcone
tradycji i kulturze naszej gminy.
Uczniowie przygotowując się
do prezentacji musieli zaczerpnąć informacje od dziadków,
rodziców lub innych osób. To
jedno z cenniejszych założeń
programów
edukacyjnych.
Tworzą one bowiem więź międzypokoleniową, sprzyjającą
kultywowaniu i poznawaniu
tradycji. swojej małej ojczyzny. Jak zwykle kulminacyjnym
punktem karnawału jest „kusy
wtorek” ,ale nie zabrakło również rozlicznych atrakcji w dni
poprzedzające go. I tak w ,,kusą
niedziele”, odbył się III Zapustowy Bal Kobiet. Uczestnicy
zabawy mogli w miłym gronie,
w barwnie udekorowanej sali
spędzić razem ten karnawałowy wieczór oraz pośpiewać

i potańczyć przy dźwiękach
muzyki biesiadnej. Nie brakowało również konkursów specjalnie przygotowanych na tą
okazję. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom balu za udział oraz
wesołą i przyjazną atmosferę
jaka panowała podczas zabawy.
Cieszymy się, że z roku na rok
grono osób biorących udział
w organizowanych przez nas
imprezach powiększa się. Sprawia nam to większą satysfakcję
z tego co robimy i zachęca do
dalszej pracy. Na kolejny bal
zapraszamy za rok.
W poniedziałek natomiast
w sali OSP odbył się koncert
Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Alicja Majewska
wylansowała szereg przebojów,
m.in. „Jeszcze się tam żagiel
bieli“, „Odkryjemy miłość nieznaną” „Być kobietą“, Od kilku
lat współpracuje na stałe z kompozytorem i pianistą Włodzimierzem Korczem (dyrygent,
kompozytor, pianista). Jest
wykonawczynią piosenek ,które
prowokują do myślenia, analizy dnia codziennego, mówią
o tym co jest istotne w życiu
ludzkim. Utwory wykonywane

przez duet Majewska- Korcz są
pełne autentyzmu, indywidualizmu i wrażliwości. Spowodowały, że koncert cieszył się
uznaniem ze strony społeczności gminnej o czym świadczyła
żywiołowa reakcja publiczności. Podczas tej imprezy również zaprezentowano album
pt. „I Międzynarodowy Plener
Malarski & Gmina Jedlińsk
w pigułce” będący podsumowaniem wydarzenia, które
miało miejsce latem 2012 roku.
W obchodach „Kusego
wtorku” w Jedlińsku uczestniczyli przedstawiciele władz:
wicewojewoda
mazowiecki
Dariusz Piątek, radny Województwa Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek, wicestarosta
radomski Waldemar Trelka,
wraz z radymi z powiatu
radomskiego, KS. Prałat H.
Ćwiek oraz Przewodniczący
Rady Gminy - Waldemar
Sulisz z radnymi Wójt Gminy
Wojciech Walczak, Sekretarz
Gminy - Włodzimierz Dłużewski i licznie przybyłe media za
co składam podziękowania.
Agnieszka Gryzek

Centrum Kultury składa również podziękowania za pomoc ﬁnansową:
przy realizacji przedsięwzięcia Starostwu Powiatowemu w Radomiu
oraz ﬁrmie: Kratki.pl, Expert.pl, 3W oraz Adamczyk-Folie.

Promocja albumu pt. „I Międzynarodowy Plener Malarski
& Gmina Jedlińsk w pigułce”
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wietlica w PSP Bierwce
tego dnia wypełniła się
licznie zaproszonymi gośćmi,
paniami z Bierwieci okolic,
które wspólnie postanowiły
uczcić swoje święto.
Swoją obecnością zaszczycili
nas: Pan Wójt Wojciech Walczak z żoną Ireną , dyr. GCKiKF
pani Agnieszka Gryzek, radny
Marek Janiec. Bardzo licznie
przybyli członkowie zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Razem
dla Rozwoju oraz Zespół Śpiewaczy Bieniędzice z gminy
Wolanów .
Pan Wójt Wojciech Walczak złożył serdeczne życzenia wszystkim paniom. Życzył
kolejnych spotkań , które będą

cieszyć się taką frekwencją.
Spotkanie rozpoczęło się od
występu dzieci z PSP Bierwce.
Następnie nastąpiło odwołanie do 150 rocznicy Powstania
Styczniowego i podkreślenia
bardzo ważnej roli kobiet jaką
odegrały w powstaniu .
Serdeczne podziękowania dla
nauczycielki autorki historycznej inscenizacji pani Bożeny
Zbrożyna.
Okolicznościową dekorację
z okazji Święta Kobiet przygotowała pani Halina Pluta.
Kolejno uczennice Julia
Czajka i Zuzia Król zaprezentowały swoje umiejętności arty- stawili familiadę o funkcjonostyczne otrzymując gromkie waniu kobiet i mężczyzn w ich
brawa. Uczniowie V kl. przed- dojrzałym życiu .Swoim występem rozbawili całą publiczność.
Następnie Zespół Śpiewaczy
Bieniędzice swoim występem
umilił dalszą część wieczoru.
Ale to jeszcze nie koniec,
bo atrakcją tego spotkania
była niespodzianka w postaci
podarunków, jakie można
było otrzymać w postaci: min.
zaproszenia do Zakładu Fryzjerskiego Iwonka z Bierwiec,
bilety na basen lub Live Fitness
lub saune, kilka książek bestsellerów, reprodukcję mistrzów
malarstwa, wyroby ze szkła,
kawę herbatę i wiele innych
podarunków .
Sponsorami i pomysłodaw-

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jedlińsk
W trosce o nasze zdrowie i środowisko przyrodnicze, zwracam się do państwa
z apelem o zaniechanie wypalania traw, ściernisk, pozostałości roślinnej na łąkach, skarpach,
nieużytkach i polach.
W okresie wiosennym, jak co roku, odnotowuje
się wzrost liczby interwencji Straży Pożarnej związanych z wypalaniem suchej roślinności, z którą
od lat zmagają się strażacy, służby leśne i ochrony
środowiska, policjanci. W rzeczywistości wypalanie
traw to jeden z najbardziej brutalnych sposobów
niszczenia środowiska, wbrew pozorom, nie przynosi ono żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie
– jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka..
Wypalanie traw powoduje również inne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska:
• stanowi poważne zagrożenie zdrowia i życia dla
osoby wypalającej, organizmów żywych, roślin
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łąkowych, lasów
• uwalnia trujące toksyny, przedostające się do środowiska naturalnego
• angażuje wiele środków ﬁnansowych
i ludzkich podczas każdej akcji gaszenia pożaru
Dlatego, zgodnie art. 124 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220, z późn. zm.)
wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów,
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz
trzcinowisk i szuwarów jest zabronione. W myśl
obowiązujących przepisów działanie takie jest
wykroczeniem zagrożonym kara grzywny do
5 000 zł, aresztu lub ograniczenia wolności.
W przypadku spowodowania przez dym lub ogień
palących się traw zagrożenia dla życia, zdrowia
ludzkiego lub mienia, wypalanie może stanowić
przestępstwo, za które grozi kara nawet do 10 lat
pozbawienia wolności. Podpalacz ponosi również
koszty akcji ratowniczej Straży Pożarnej oraz może

cami tego punktu wieczoru
byli: Anastazja Potera, Iwona
Górecka, Ewa Oﬁara, Barbara
Sadowska, Katarzyna Sumińska, Małgorzata Goździewska,
Jacek Kozłowski.
Serdeczne
podziękowania
Zarząd Stowarzyszenia kieruje do rodziców uczniów
i wszystkich życzliwych osób,
które brały udział w przygotowaniach do tego uroczystego
spotkania .
Wieczór upłynął w miłej
i sympatycznej atmosferze i był
kolejną kulturalną imprezą
zapoczątkowaną w ubiegłym
roku. Dziękujemy wszystkim
za wspólnie spędzone chwile.
Zarząd Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic.

zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnoprawnej za wyrządzone szkody.
Unia Europejska traktuje problemy rolno-środowiskowe ze szczególną uwagą. Zasady dobrej
kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska zwane
normami określone rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w
sprawie minimalnych norm w § 3. 1. z dnia 29
września 2003 r. określone według załącznika IV
do Rozporządzenia Rady (WE) NR 1782/2003 (Dz.
U. L 270 z 21.10.2003, str. 1) zabraniają wypalania
gruntów rolnych.
Nie przestrzeganie przez zainteresowanych
tego zakazu może skutkować utratą dopłat bezpośrednich i rolno-środowiskowych!
Proszę o szczególną rozwagę przed przystąpieniem do prac porządkowych i pielęgnacyjnych na
Państwa nieruchomościach.
Wójt Gminy Wojciech Walczak

Z życia szkół

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku
Sportowcy w górach
Od 26 stycznia do 2 lutego,
13 osobowa grupa chłopców z
klas IV-VI wraz z nauczycielem wychowania ﬁzycznego p.
Sławomirem Słomką wyjechała
na obóz sportowy do Białego
Dunajca. Znakomite warunki
pogodowe oraz sportowy zapał
chłopców i opiekuna sprawiły, że
wyjazd spełnił swoje cele – znakomicie przygotował chłopców
do wiosennych zmagań sportowych. Chłopcy mieli możliwość
podziwiania wyścigów kumoterek, uczestniczyli również w
zajęciach na pływalni a także
uczyli się jazdy na nartach.
Po powrocie chłopców, również w góry- do Wisły od 2 do
9 lutego wyjechała 15 osobowa
grupa dziewcząt z klas V i VI.
Dziewczynki uczestniczyły w
licznych zajęciach rekreacyjno
– rozrywkowych (pływalnia,
dyskoteki, konkursy sprawnościowe) ale przede wszystkim
pod czujnym okiem p. Dariusza
Cielniaka – dyrektora i nauczciela wychowania ﬁzycznego
uczyły się i doskonaliły umiejętność jazdy na nartach a przy
okazji podziwiały piękno zimowego, górskiego krajobrazu.
MINIlogia i historia
Ostatnie tygodnie upływały w
naszej szkole pod znakiem wytężonej pracy. Jak się okazało trud
nie był daremny. Tomek Fijałkowski –piątoklasista, uzyskał
bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym oraz jako jeden spośród
piątki uczniów delegatury Kuratorium w Radomiu wziął udział
w rejonowym etapie konkursu
informatycznego MINilogia 11.
-„Tomek jest chłopcem zdolnym i niezwykle spostrzegawczym” –mówi p. Bożena Krupa,
nauczycielka matematyki. „Jego
pasją jest rozwiązywanie zadań
matematycznych i informatycznych wymagających logicznego
myślenia”- dodaje p. Jolanta
Lesiak, nauczycielka informatyki. Tomek to bardzo miły

chłopiec, uczynny i serdeczny,
liczymy na jego dalsze sukcesy.
O ile pasją Tomasza jest „królowa nauk”, o tyle Paweł Flis,
uczeń klasy VIa specjalizuje się
w historii. Chłopiec pod czujnym okiem p. Justyny Bujek,
dotarł do etapu wojewódzkiego
Ogólnopolskiego
Konkursu
Historycznego „Losy żołnierza i
oręża polskiego”. Finał odbędzie
się 20 marca br w Warszawie , ale
już w tej chwili trzymamy kciuki
za naszego historyka.
Mobilny pedagog
Od 26 stycznia do 9 stycznia
br p. Elżbieta Łoboda – nauczycielka języka angielskiego PSP
wJedlińsku,przebywaławLondynie. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy ze szkołami
z różnych części Europy
w ramach międzynarodowego
programu COMENIUS.
Pani E. Łoboda miała okazję
poszerzyć swoją wiedzę metodyczną, doskonalić zdolności
językowe oraz promować szkołę
i gminę Jedlińsk. Miała również
okazję obserwować szkoły brytyjskie i dokonać porównania
z polskim systemem edukacji.
Wyjazd pozwolił na nawiązanie
współpracy z państwami Unii
Europejskiej, co zaowocuje w
najbliższym czasie wdrożeniem
partnerskiego programu.

Europejskie Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie
Pierwszy semestr roku szkolnego 2012/2013 już za nami…
Miesiąc styczeń to zwykle
czas podsumowań i analizy
osiągniętych w pierwszym
półroczu wyników nauczania.
Styczeń to również czas, tak
lubianych przez dzieci, zabaw
karnawałowych. W bieżącym
roku zabawa choinkowa w PSP
w Ludwikowie odbyła się 19
stycznia (sobota). Uczniowie
bawili się na dwie zmiany –
dzieci młodsze w godzinach 11
– 14, starsze na zmianie popołudniowej. Zabawę urozmaiciły
liczne konkursy z nagrodami
oraz wizyta św. Mikołaja, który
wręczył dzieciom pełne łakoci
paczki.
Popularny Dzień Zakocha-

Tomek Fijałkowski z nauczycielką informatyki Jolantą Lesiak.
Młodzi Europejczycy
wie poznawali elementy kulCzternastoosobowa
grupa tury wielu państw m.in. Turcji,
uczniów naszej szkoły, pod Indonezji, Serbii, Azerbejdżanu,
opieką p. E.Łobody i p. D. Choj- Argentyny; uczestniczyli w konnackiej, wyjechała na Euro- ferencjach prasowych, debapejskie Forum Młodzieży do cie oxfordzkiej, konwersowali
Bystrzycy Kłodzkiej.
w języku angielskim, natomiast
Pobyt przewidywał zajęcia w czasie wolnym od zajęć spaw formie interaktywnych warsz- cerowali po terenach uzdrowitatów, gier i ćwiczeń praktycz- skowych. (zdjęcie grupy uczestnych z wolontariuszami z Wiel- ników Europejskiego Forum
kiej Brytanii, Francji, Niemiec, Młodzieży)
Austrii; realizowanch we współMam talent!
pracy z przedstawicielami konTradycją naszej szkoły stał
sulatów, ambasad i parlamenta- się fakt iż 21 marca – w pierwrzystów europejskich.
szy dzień wiosny promujemy
W trakcie pobytu ucznio- talenty uczniów. Od 2011
roku należymy do grupy Szkół
Odkrywania Talentów, tytuł
ten nadany przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, staramy
się właściwie wypełniać. W tym
roku reprezentanci każdej z klas
będą walczyli o tytuł Talentu
roku 2013.
Kategorie są różnorodne:
naukowe, artystyczne, sprawnościowe , hobbystyczne.
Wśród propozycji występów odnaleźć możemy pokazy
taneczne, popisy wokalne ale jest
również chodzenie na rekach ,
dramy itp. Czekamy z niecierpliwością na ﬁnał prezentacji.

nych, Walentynki (ang. Valentine’s Day) to coroczne święto
zakochanych przypadające 14
lutego. Nazwa pochodzi od
św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele
katolickim obchodzone jest
również tego dnia. Z inicjatywy
Samorządu Uczniowskiego PSP
w Ludwikowie 14 lutego odbywają się wybory Najmilszej i
Najmilszego.
Działa
też
poczta walentynkowa, dzięki
której można anonimowo
przekazać życzenia wybranej
osobie.
Uczniowie naszej szkoły
nigdy nie zapominają o kobietach – tych małych i tych
dużych. Z okazji Dnia Kobiet
odbyła się uroczysta akademia

przygotowana przez uczniów
klas V - VI. Przeciwnikom
obchodów tego święta przypominamy, że za pierwowzór
Dnia Kobiet przyjąć można
obchodzone w starożytnym
Rzymie Matronalia. Było to
święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane
z początkiem nowego roku i
macierzyństwem. Z tej okazji
mężowie obdarowywali swoje
żony prezentami, spełniali ich
życzenia (!).
Początki
Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą
się z ruchów robotniczych w
Ameryce Północnej i Europie.
Pierwsze obchody Dnia Kobiet
odbyły się 28 lutego 1909 roku
w Stanach Zjednoczonych.
Zapoczątkowane zostały przez

Bożena Cieślak,
Anna Kraska
Socjalistyczną Partię Ameryki.
Wersja, jakoby święto miało
upamiętniać odbywający się
rok wcześniej nowojorski strajk
pracownic przemysłu odzieżowego przeciwko złym warunkom pracy i śmierć 126 z nich,
nie znajduje potwierdzenia
w źródłach. W latach 1913 i
1914 podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyły się
demonstracje
antywojenne.
8 dnia marca święto było
obchodzone po raz pierwszy w
Rosji. Wiece odbyły się tam w
ostatnią niedzielę lutego, czyli
według kalendarza gregoriańskiego właśnie 8 marca. Tego
dnia Dzień Kobiet obchodzony
był w również innych krajach
europejskich.
W minionych miesiącach
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uczniowie PSP w Ludwikowie
wzięli udział w konkursach
przedmiotowych z historii i
przyrody. Do etapu powiatowego konkursu „Wspaniałości

przyrodnicze Europy” zakwaliﬁkowały się uczennice klasy VI:
Magdalena Imiołek, Paulina
Kaszuba i Magdalena Śpiewak.
Uczniowie klasy szóstej

zmagają się z ostatnimi przyŻyczymy Im wytrwałości
gotowaniami przed sprawdzia- i trzymamy kciuki za uzyskane
nem szóstoklasistów. Dla nich na sprawdzianie wyniki.
marzec to przede wszystkim
Redakcja PSP
czas nauki.
w Ludwikowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance
Partnerstwo przynosi
korzyści
Słusznym jest twierdzenie,ze
tylko wszechstronnie wyedukowani młodzi ludzie mogą
bez kompleksów odnaleźć się w
naszej rzeczywistości. Szczególnie ważne jest, aby proces edukacji zaczynał się najwcześniej,
jak tylko to możliwe. Dlatego
Stowarzyszenie nasze u podstaw swoich działań ma na celu
prowadzenie inicjatyw wspierajacych rozwój najmłodszego
pokolenia.
Rok szkolny 2012/ 2013 już
praktycznie dobiega końca, ale
w PSP w Jedlance, dzięki Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju
Mieszkańców Wsi Jedlanka
„Perspektywy’’, realizowany jest
projekt ,,Mówimy po angielsku’’, w ramach POKL , Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i
Kompetencji w regionach, 9.5.
Oddolne Inicjatywy Edukacyjne Na Obszarach Wiejskich.
Uczniowie z klas I-III i IV - VI,
w grupach o zróżnicowanym
poziomie, oprócz zajęć typowo
szkolnych, mogą dodatkowo
uczyć się języka angielskiego. w
formie blended – learning. Są to
spotkania z profesjonalnym lektorem, w szkole i na platformie
internetowej i na skype, a także
konwersacje z native speakerem,
Gordonem Leatham.
Kontynuacją dobrych praktyk
w latach szkolnych: 2013/2014 i
2014/2015, będą zajęcia projektowe z języka angielskiego,
a działaniem innowacyjnym
nauka języka niemieckiego, dla
uczniów z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Jedlance.
Oprócz zajęć językowych,
dzieci będą mogły rozwijać się
artystycznie i doskonalić umiejętności matematyczno-przyrodnicze, z elementami przedsiębiorczości, na zaplanowanych
zajęciach projektowych.
Ważnym elementem działań
projektowych będzie kreślenie
portretu osobowościowego na
zajęciach z psychologiem.
Wszystkie działania będą
sﬁnansowane przez Unię Europejską, w ramach projektu pod
nazwą: ,,Nowe umiejętności
szansą na lepszy start uczniów’’,
w ramach POKL Priorytet IX
Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych.
Oferta przygotowana przez

Stowarzyszenie jest bardzo
interesująca, ale aby z niej skorzystać trzeba być uczniem
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jedlance.
Nasze Stowarzyszenie aktywnie włącza się w proces kształcenia młodego pokolenia, bo
to gwarancja na lepsze jutro dla
nas wszystkich.
Naszym partnerem w działaniach projektowych jest Gmina
Jedlińsk.
5 marca odbył się w naszej
szkole kolejny ﬁnał akcji „Cała
Polska czyta dzieciom” pod
patronatem Fundacji ABC
XXI. W ramach tych działań,
Paweł „Biba” Binkiewicz uczestnik programu telewizyjnego
X-FACTOR, czytał dzieciom
książkę autorstwa Aileen Orr
pt.” Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii Andersa’’.
Paweł BIBA Binkiewicz, to
muzyczny samouk, śpiewający
i grający na gitarze i perkusji.
Wokalista ma 29 lat i pochodzi
z Grójca, z rodziny z tradycjami
muzycznymi. Kocha konie, i
fotograﬁę. „Biba” okazał się bardzo energetycznym i pełnym
humoru człowiekiem, posiadającym niezwykłą umiejętność
nawiązywania kontaktu z młodymi ludźmi, a w szczególności,
z tymi najmłodszymi. Szczerze
odpowiadał na pytania i śpiewał piosenki, grając na gitarze.
Dzieci otrzymały autografy i
mogły zrobić pamiątkowe zdjęcia. Jest to dla nich doskonały
przykład realizacji własnych
marzeń. Na zakończenie spotkania wójt gminy Jedlińsk
Wojciech Walczak wraz z Beatą
Jagielską – dyrektor szkoły wręczyli niecodziennemu gościowi
publikacje o naszej gminie.
Drugi semestr nauki rozpoczęliśmy od bardzo dobrej wiadomości. Nasza uczennica z kl.
VI - Iga Żurowska została laureatką wojewódzkiego etapu Konkursu Przedmiotowego z Przyrody dla szkół podstawowych,
organizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, na
zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Również uczniowie Izabela Imiołek z kl. V, Iga
Żurowska z kl. VI i Arkadiusz
Kobza z kl. VI odnieśli sukces
zajmując II miejsce w X Międzypowiatowym
Konkursie
przyrodniczym: ”Wspaniałości
przyrodnicze Europy – Nasze
Mazowsze. Do konkursów
uczniowie przygotowywali się
pod opieką nauczyciela przy-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach

Wójt gminy Jedlińsk Wojciech Walczak wraz z Beatą Jagielską – dyrektor
szkoły wręczyli niecodziennemu gościowi publikacje o naszej gminie.

rody – Marii Kosno. Gratulujemy! Są to wielkie osiągnięcia.
Mamy nadzieję, że ci uczniowie
będą inspiracją dla innych.
Pierwszy semestr roku szkolnego 2012/2013 zakończyła
coroczna uroczystość środowiskowa, integrująca społeczność
lokalną. Dzień Babci i Dziadka
to najsympatyczniejsze święto w
kalendarzu uroczystości szkolnych. Czekają na nie zarówno
seniorzy, jak i ci, którzy składają
im życzenia, czyli nasi uczniowie, prezentując swoje umiejętności artystyczne poprzez
recytację wierszy i interpretację
wybranych piosenek. Mieliśmy
okazję usłyszeć śpiewający duet:
uczennicę klasy III - Oliwię
Imiołek, wykonującą piosenkę
„Kareta” wraz z dziadkiem Wacławem Imiołkiem, który
nie tylko śpiewał, ale i grał na
akordeonie. Zwieńczeniem uroczystości był występ seniorów z
zespołu „Czerwona jarzębina”,
którzy zaprezentowali własną
interpretację popularnych piosenek ludowych.
Po feriach zimowych odwiedziliśmy pensjonariuszy Domu
Pomocy Społecznej w Jedlance.
Występ przebojowo rozpoczęły
najmłodsze dzieci , prezentując
układ taneczny pt. ,,Kaczuszki”.

szamy. Podobnie, jak w latach
poprzednich odbyła się w naszej
Są takie dwa dni w roku, dzień
O tym ważnym święcie dobrze szkole z okazji Dnia Babci i
21 i 22 stycznia – to Święto pamiętamy i dlatego w nasze Dziadka uroczystość ze słodkim
Babci i Dziadka.
szkolne progi chętnie ich zapra- poczęstunkiem. Liczne występy
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Następnie pensjonariusze obejrzeli przedstawienie oparte na
baśni Jana Chrystiana Andersena „Dziewczynka z zapałkami”
oraz brawurowo zaśpiewany
i zatańczony „Blues dla Babci
i Dziadka”.
Pierwszy semestr bieżącego
roku szkolnego zakończyliśmy
środowiskowym balem karnawałowym dla całej społeczności
lokalnej. Było miło, kolorowo
i wesoło.
W
nowym
semestrze,
w naszej szkole został wdrożony
elektroniczny system prowadzenia dokumentacji wychowawczej, czyli dziennik elektroniczny – Mobireg, umożliwiający wprowadzenie i gromadzenie danych o obecnościach i
ocenach.
Innowacyjnym działaniem
jest praca nad przygotowaniem
projektów edukacyjnych
z
wykorzystaniem TIK w ramach
Programu Szkoła z klasą 2.0.
Tegoroczna edycja ruszyła pod
hasłem: WSPÓŁPRACA 2.0,
czyli jak w uczeniu się i nauczaniu wykorzystywać technologie
informacyjno – komunikacyjne.
Więcej na naszej stronie internetowej www.pspjedlanka.pl
Zespół Redakcyjny

umilały czas naszym gościom.
Każda klasa, pod kierunkiem
swoich wychowawców przygotowała montaż słowno-muzyczny z wierszami, piosenkami, ▶

tańcami i przedstawieniami.
Dziadkowie otrzymali również
skromne upominki wykonane
przez wnuków.
W tym roku wśród zaproszonych gości byli również Wójt
Gminy Jedlińsk- Wojciech Walczak oraz Radna Bierwiec – Ewa
Oﬁara. Nad całą uroczystością
oraz przygotowaniem dekoracji
czuwała Pani Dyrektor- Joanna
Mazur
oraz
nauczycielki:
Bożena Paluch i Beata Komorowska. Za słodki poczęstunek
odpowiedzialni byli rodzice
naszych uczniów.
Niechaj Polska zna jakich
synów ma..
Pod takim hasłem w PSP w
Bierwcach wystawiona została
inscenizacja w Roku Pamięci
Powstania Styczniowego, ogłoszonego przez Senat RP dla
uczczenia 150 rocznicy tego
wielkiego zrywu narodowego.
Historia Powstania Styczniowego wiąże się w sposób bardzo ścisły z dziejami naszej wsi,
poprzez osobę Bolesława Przyłęckiego – powstańca i właściciela majątku Bierwce.
W Powstaniu Styczniowym
walczył w oddziale gen. Antoniego Jeziorańskiego, a następnie
w kawalerii gen. Józefa Hauke
Bosaka. Brał udział w bitwach
pod Małogoszczą i Kobylanką.
Aresztowany przez Austriaków i osadzony w twierdzy w
Ołomuńcu, uniknął śmierci i
zesłania, a po konﬁskacie dóbr
w Krassowie, nabył majątek
Bierwce, gdzie zamieszkał wraz
z rodziną.
Ta opowieść stała się kanwą
inscenizacji jaką przygotowali
uczniowie naszej szkoły pod

kierunkiem Bożeny Zbrożyny,
naszej nauczycielki historii.
Uczniowie odgrywają w niej
dwie sceny: pierwszą we dworze
Przyłęckich – pożegnanie Bolesława idącego w bój i drugą,
ukazującą oddział powstańczy
przy leśnym ognisku. Całość
łączy muzyka, piękne, choć już
częściowo zapomniane pieśni
powstańcze: Hej strzelcy wraz,
Naprzód drużyno strzelecka,
Ostatni mazur czy W krwawym
polu srebrne ptaszę.
Bolesław Przyłęcki zmarł
w Bierwcach w 1926r. został
pochowany w Lisowie, gdzie na
nagrobku wyryto napis: „Uczestnik Powstania Styczniowego”.
Warto wykorzystywać takie
elementy historii lokalnej aby
opowiadać dzieje ojczyste w
sposób bardziej dostępny młodzieży, bliższy ich postrzeganiu
świata.

chało objazdowe planetarium
Astropark. Rozstawiono w niej
ogromną kopułę, w której odbył
się kilkudziesięciominutowy,
audiowizualny seans. 9-letni
Kamil- uczeń szkoły w Bierwcach i jego przyjaciele zabrani
zostali w daleką multimedialną
podróż, by odkrywać najdalsze
zakątki kosmosu. W ten sposób
spełniło się jedno z największych
marzeń Kamila, podopiecznego
Fundacji Mam Marzenie.
Planetaria Astropark to międzynarodowa sieć Planetariów
XXI wieku, które są niepowtarzalnym narzędziem dydaktycznym do edukacji astronomiczno- przyrodniczej. Pokazy
w planetariach są doskonałym, a
przede wszystkim oryginalnym
uzupełnieniem wiedzy szkolnej.
Dzięki nim każdy może z bliska
podziwiać Kosmos oraz prawa
którymi się rządzi. Obsługa
Planetariów Astropark to, młoSpełnione marzenie Kamila- dzi i działający z pasją ludzie,
ucznia naszej szkoły
którzy są w kontakcie z Kosmo22 lutego do Szkoły Pod- nautami i Astronomami i dokłastawowej w Bierwcach przyje- dają wszelkich starań aby jakość

Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku

SUKCESY NASZYCH
UCZNIÓW
Cieszymy się z wyniku uczennicy klasy Ic Patrycji Śmiechowskiej, która w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym ,,Gdzie
jest zając?” zdobyła I miejsce i
tym samym wygrała nagrodę
główną- rower. Konkurs organizowany był przez Stowarzyszenie Uroczysko z Nowego Świata.
Aleksandra Syta uczennica klasy
IIIc w Konkursie Plastycznym
na komiks historyczny pt.,,Bitwa pod Wiedniem”, organizowanym przez VIII LO im. Jana
III Sobieskiego w Radomiu
zdobyła III miejsce. Serdecznie
gratulujemy uczennicom jak i
nauczycielce plastyki p. Teresie
Leśniewskiej. Nasze gimnazjum
wyśpiewał III miejsce w X Turnieju Regionalnym w Konkursie Kolęd i Pastorałek ,,Anielskie Śpiewanie”, w tym samym
konkursie wyróżnienie zdobyła
Aleksandra Kowalczyk uczennica klasy IId. Dziękujemy pani
Agacie Kowalczyk nauczycielce
muzyki za pracę jaką włożyła
przygotowując uczniów do
występu. Do II etapu Konkursu
Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA13 organizo-

wanym przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty zakwaliﬁkował się uczeń klasy IId Bartłomiej Wójcik, którego przygotowywał nauczyciel informatyki p.
Mariusz Kilar
DZIEŃ BEZPIECZNEGO
INTERNETU (DBI)
Na stałe do imprez organizowanych w naszej szkole wpisuje
się akcja Dzień Bezpiecznego
Internetu. W Polsce DBI organizowany jest przez Fundację
Dzieci Niczyje oraz Naukową
i Akademicką Sieć Komputerową – realizatorów unijnego
programu „Safer Internet”. DBI

2013 zostało objęte honorowym
patronatem przez Krystynę Szumilas, minister edukacji narodowej. W tym roku tematem
przewodnim międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu były prawa i obowiązki
cyfrowego obywatela. Wszystkim działaniom realizowanym
w gimnazjum przyświecało
tegoroczne hasło DBI „Serfuję.
Respektuję”. W ramach akcji
odbył się II Kongres Młodych
Internautów Gminy Jedlińsk.
W związku z tym zaprosiliśmy
przedstawicieli uczniów z gimnazjum w Wierzchowinach i we
Wsoli, po raz pierwszy dołączyli
sześciokoliści ze szkoły pod-

pokazów była na najwyższym
poziomie a wrażenia z wędrówki
po Wszechświecie pozostały na
długo w pamięci.
Kosmiczna podróż to jednak
nie jedyne marzenie chłopca,
które spełniło się tego dnia. Od
dawna marzył on też o tablecie, który pozwoli mu pogłębiać wiedzę o kosmosie, a także
rozwijać się w zakresie innych
interesujących go dziedzin, jak
historia czy nauka języka rosyjskiego. Wymarzone urządzenie
– tablet Galaxy wraz z kursem
językowym EuroPlus + Angielski dla nastolatków, sprezentowała mu ﬁrma Young Digital
Planet z Gdańska zajmująca się
tworzeniem cyfrowych rozwiązań wspierających edukację.
Wręczenie urządzenia odbyło
się tuż po zakończeniu seansu,
w towarzystwie młodszego brata
Kamila, rodziców, przyjaciół,
pani radnej Ewy Oﬁara a także
zaangażowanych w wydarzenie osób m.in. pani Dyrektor
Joanny Mazur ,która serdecznie
podziękowała organizatorom i
sponsorom za zorganizowanie
tak wielkiego przedsięwzięcia
dla naszego ucznia Kamila. Nie
obyło się również bez specjalnie przygotowanego na tą okazję tortu. Zarówno Kamil, jak
i zgromadzone w Bierwcach
osoby, nie kryły radości i wzruszenia. Fundacji udało się w
ten sposób zrealizować kolejne
marzenie dzięki wielkiemu
sercu i pomocy wszystkim
ludziom, którzy pragną nieść
pomoc. Na marzenia nigdy nie
jest za późno!
Redakcja PSP Bierwce
stawowej z Jedlińska. Kongres
otworzyła dyrektor Barbara
Walczak, a następnie uczniowie
naszego gimnazjum przedstawili swoją prezentację multimedialną, która była częścią ich
projektu edukacyjnego pt. „Jak
Bezpiecznie korzystać z Internetu?” Kolejnym punktem kongresu było wystąpienie przedstawiciela policji młodszej aspirant p. Justyny Stanik- Rybak,
które w głównej mierze dotyczyło cyberprzemocy. Następnie uczestnicy II Kongresu
naszej gminy zostali podzieleni
na dwie grupy. Zadaniem obu
grup było przygotowanie zasad,
jakie powinny być przestrzegane przy serfowaniu w Internecie. Podsumowaniem DBI
w był apel, na którym odbyły
się liczne konkursy związane z
tegorocznym hasłem ,,Serfuję.
Respektuję.” Klasy I przygotowały scenkę, klasy II komiks w
wersji papierowej i elektronicznej, a klasy III hasła. Najlepsze scenki, komiksy oraz hasła
zostały nagrodzone. Koordynatorami akcji w naszej szkole
byli p. pedagog Jolanta Politowska oraz nauczyciel informatyki
Roman Wójcik.
DZIEŃ PATRONA
27 lutego 2013 roku w naszej
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szkole obchodzony był Dzień
Patrona, którego organizatorkami były nauczycielki historii
Maria Mucha i Sabina Zięba. Po
raz pierwszy uczniowie przygotowali obchody tego dnia w
ramach projektów edukacyjnych.
Na początku uczniowie w ramach
swojego projektu ,,Jaki jest
wpływ sylwetki patrona szkoły
na kształtowanie postaw patriotycznych?” pod kierunkiem p.
Zięby, przeprowadzili rozgrywki
etapu ﬁnałowego konkursu wiedzy o patronie szkoły. Konkurs
miał formułę gry drużynowej. W

Dniu Patrona, w obecności gości,
nauczycieli i wszystkich uczniów
5 drużyn zakwaliﬁkowanych do
etapu ﬁnałowego z klas: IB, IC,
IID, IIIC, IIIB, przystąpiło do
rozwiązywania zadań. Wszystkim ﬁnalistom serdecznie gratulujemy, uczniowie wykazali się
dużą wiedzą o swoim patronie,
szkole i gminie, w której żyją. (I
miejsce zdobyła klasa IIId, II-klasa Ib, III- klasa Ic). Kolejny
zespół projektowy pod kierunkiem Ireny Różyckiej zaprezentował efekty swojej pracy, tytuł
projektu ,,Jak uczniowie wyko-

rzystują swoją wiedzę o patronie
szkoły?” Trzecią częścią uroczystości było przedstawienie pt.
„ O chłopcu z Jedlińska, który
został biskupem”. Jego autorami
byli uczniowie z zespołu projektowego, którego opiekunką była
Maria Mucha, tytuł projektu ,,Jak
można utrwalić postać Biskupa
Piotra Gołębiowskiego?”. Piękną
oprawę muzyczną uroczystości
zapewnił zespół wokalno-instrumentalny, uczniów do występu
przygotowała Agata Kowalczyk.
Zamierzonym celem wszystkich
zespołów projektowych była

popularyzacja postaci Biskupa
Piotra Gołębiowskiego. Na
akademię przybyli zaproszeni
goście: sekretarz gminy Włodzimierz Dłużewski, ks. Proboszcz Prałat dr Henryk Ćwiek,
dyrektor GCKiKF w Jedlińsku
Agnieszka Gryzek, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlińsku Bożena Starzyńska oraz przedstawiciele Rady
Rodziców Iwona Kowalczyk
i Bożena Okrój przewodnicząca
Komisji Oświaty Rady Gminy.

nego korzystania z sieci internetowej. W drugiej części programu odbyła się prezentacja
multimedialna. W gminnym
konkursie na „Palmę i stroik
wielkanocny” uczniowie K.
Śmiechowski, N. Kowalczyk
zostali nagrodzenia a P. Kowalczyk wyróżniony. Opiekunem
była p. K. Pękacka. W styczniu
zakończyła się akcja charytatywna „Pomóżmy zwierzętom
przetrwać zimę” zorganizowana przez SU. W akcji udział
wzięli uczniowie oraz nauczyciele przynosząc suchą karmę,
makarony oraz kaszę. Produkty
zostały zawiezione przez opiekuna do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.
We wrześniu SU ogłosił „Zakręconą akcję” polegającą na
zbiórce plastikowych nakrętek.
W ten sposób kontynuujemy

współpracę z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich
w Radomiu. W pierwszym
semestrze uczniowie zebrali
prawie 82 kilogramy nakrętek, które zostały przekazane
Fundacji. Najwięcej korków
przynieśli: J. Kowalczyk kl. II 12kg, A. Mastalerz kl.V - 6.8kg,
N. Szatan kl.V - 5.8kg, P.Glibowski kl.0 - 5kg, M. Piwowarczyk kl.II - 4.8kg. Uczniowie naszej szkoły biorą udział
w akcji „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” zorganizowanej przez Fundację „Przyjazny
Świat Dziecka” w Warszawie.
Zbierając makulaturę pomagają dzieciom przebywającym
w rodzinnych domach dziecka.
Koordynatorem akcji jest
B. Deleska.
Redakcja
PSP Stare Zawady

ten jeden dzień sala przeobraziła
się w świat postaci z bajek. Na
dzieci czekały ciekawe konkursy
i upominki przygotowane przez
Radę Rodziców.
W dniu 23.01.2013r. odbył

się w PG w Wierzchowinach XI
Konkurs Historyczno-Regionalny zorganizowany przez MODN
z siedzibą w Iłży. Temat konkursu: „W hołdzie przeszłości
1863-1864. 150 rocznica Powstania Styczniowego” Wzięło w nim
udział 10 uczniów z klas I-III PG.
Karolina Prygiel uczennica kl.
IB zakwaliﬁkowała się do etapu
rejonowego, który odbędzie się
26.03.2013r. Pozostali uczniowie
wykazali się dużą znajomością
tematu, ale nie uzyskali wystarczającej ilości punktów. 16 stycznia 2013 odbył się X Konkurs
Historyczny PSP etap szkolny
„Polscy Nobliści” zorganizowany
przez PG nr 13 w Radomiu.
Wzięło udział 6 osób. Zakwaliﬁkowały się dwie osoby do
etapu rejonowego: Banaszewski

Justyna Salak

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach

W tym roku szkolnym nasza
szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu „ Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny
Uczeń”. Celem było popularyzowanie wśród uczniów
podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego
i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw
jednostki w tym ucznia – obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi
o odmiennej kulturze, rasie,
obyczajach, solidaryzmu społecznego…W ramach tego
konkursu
przeprowadzono
między innymi spotkanie
z posterunkowym S. Krajewskim z komisariatu policji
w Jedlińsku, ze st. aspirantem
A. Lewickim z KMP w Radomiu, ze st. sekcyjnym J.
Jastrzembskim – Jednostka
Ratowniczo - Gaśnicza nr 8 w
Warszawie, pielęgniarką B. Florek. Po wykonaniu wszystkich
10 zadań i odesłaniu sprawozdania do organizatora nasza
szkoła otrzymała certyﬁkat
Bezpiecznej Szkoły. Koordynatorkami były p. K. Bartos, I.
Śmiechowska, A. Strzelecka.
Uczniowie kl. IV i V wraz
ze swoimi wychowawcami K.
Bartos i I. Śmiechowską podczas ferii zimowych przygotowali nocne czytanie wierszy
Juliana Tuwima. Każdy uczeń
wybrał sobie swój ulubiony
wiersz, który następnie pięknie
przeczytał pozostałym uczest-

nikom nocnego maratonu czytania wierszy Juliana Tuwima.
Po przeczytaniu wszystkich
wierszy każda osoba musiała
wykonać ilustrację do przeczytanego wiersza. Prace zostały
wyeksponowane,
tworząc
dekorację. W ten sposób został
otworzony rok Juliana Tuwima
w naszej szkole. Uczennica kl.V
J. Wójcicka oraz uczniowie kl.
VI K. Rdzanek i S. Walczak
przygotowywani przez J. Łapczyńską wzięli udział w ﬁnale X
edycji konkursu „Wspaniałości
przyrodnicze Europy – nasze
Mazowsze” organizowanego
przez MODN w Radomiu.
Finaliści musieli wykazać się
rozległą wiedzą przyrodniczą.
Spośród 70 uczestników z różnych szkół najlepszy okazał się
S. Walczak, który zajął I miejsce. Uczniowie kl. II wspólnie
z wychowawcą p. B. Deleska
8 marca z okazji Dnia Kobiet
odwiedzili
pensjonariuszki
DPS w Jedlance. Dzieci śpiewem i tańcem sprawiły wszystkim Paniom wielką radość
oraz złożyły życzenia i wręczyły własnoręcznie wykonane
kolorowe kwiaty. Internet to
dla dzieci cenne źródło wiedzy
i miejsce doskonałej zabawy.
20 lutego uczniowie kl.II i III
zaprezentowali program pod
hasłem „Bezpieczny Internet”. W programie znalazły się
zagadki i wiersze o komputerze
oraz Internecie. Dzieci przypomniały również kolegom i
koleżankom zasady bezpiecz-

ZSP w Wierzchowinach
naszej szkole odbyła
W
się uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Zapro-

szeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Najważniejszą częścią uroczystości były występy
naszych uczniów. Jako pierwsze
prezentowały wierszyki i piosenki dzieci z Oddziału Przedszkolnego. Następnie wystąpiły
dzieci z klas I, II i III. Wzruszenie
dostojnych gości było ogromne,
a ukradkiem ocierane łzy świadczyły o miłości i zadowoleniu z
ukochanych wnuków, którzy
obdarowywali swoich najbliższych własnoręcznie przygotowanymi prezentami.
W styczniu uczniowie naszej
szkoły bawili się wspólnie na
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zorganizowanej zabawie choinkowej. Na bal przybyło dużo
gości. Tym razem do założenia
kolorowych strojów zachęciliśmy
nie tylko uczniów, ale również
rodziców i wychowawców. Na

▶

Kacper kl. VI i Żarłok Klaudia kl.
VI. W etapie rejonowym uczniowie zaprezentowali wysoki
poziom wiedzy i otrzymali
pamiątkowe dyplomy.
W styczniu pod patronatem stowarzyszenia ,,Czas na
zmiany” w naszej szkole odbyło
się spotkanie inauguracyjno-integracyjne.
Walentynki to coroczne święto
zakochanych przypadające 14
lutego. Z tej okazji Klub Przyjaciół Biblioteki we współpracy
z Samorządem Szkolnym przygotował konkurs na najciekawszą Walentynkę. Jury podczas wyboru najciekawszych
prac brało pod uwagę estetykę,
pomysł graﬁczny i oryginalność

ZSP we Wsoli

Zakończyliśmy
obchody
ROKU JANUSZA KORCZAKA
w naszej szkole. 17 XII uczniowie PSP, a 19 XII uczniowie PG
uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych poświęconych temu
wielkiemu pedagogowi. Młodzież obejrzała prezentację, w
której wykorzystano fragmenty
ﬁlmów dokumentalnych i fabularnych, piosenki o Korczaku,
a także wywiady ze znanymi
ludźmi o nim opowiadającymi. Treści lekcji korelowały z
tematami o holokauście, które
uczniowie gimnazjum mają w
programie. Wszyscy w skupieniu
oglądali prezentację i mocno ją
przeżyli. Świadczyło o tym chociażby rozejście się w ciszy do
klas
W szkole odbyła się wystawa
rysunku Kingi Plewińskiej
– uczennicy klasy Vb naszej
szkoły. Uczennica przygodę ze
sztuką rozpoczęła już od najmłodszych, która trwa do dziś,
zmieniła się tylko technika
i jakość prac artystki. Kinga

tekstu. Prace były rozpatrywane
w dwóch kategoriach: kl. IV – VI
PSP, kl. I – III PG. Osoby nagrodzone z PSP: I miejsce – Weronika Bednarczyk kl. V, II miejsce
- Karolina Dobrzańska kl. V, III
miejsce – Monika Bolek kl. VI.
Osoby nagrodzone z PG: I miejsce – Kamila Kraszewska kl. IIa,
II miejsce – Patrycja Cielniak kl.
IIa, III miejsce – Klaudia Zbrożyna kl. IIIa.
W Publicznym Gimnazjum
w Wierzchowinach 8.03.2013
odbyły się prezentacje projektów edukacyjnych klasy IIa. Na
prezentacje zostali zaproszeni
rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele i pracownicy oraz uczniowie. Grupy uczniowskie bardzo
jest młodą eksperymentatorką
wciąż poszukujących nowych
rozwiązań. Ulubioną a zarazem
największym wyzwaniem jest
dla artystki technika rysunku.
W swoich pracach przedstawia otaczających ludzi i świat
przedmiotów. Duży wpływ na
twórczość mieli tacy artyści jak
Leonardo da Vinci oraz Edward
Munch. Zaprezentowane prace
bardzo podobały się wszystkim
zwiedzającym, a uczennicy Kindze Plewińskiej bardzo dziękujemy za udostępnienie swoich
prac rysunkowych.
Opiekunki
Samorządu
Uczniowskiego ogłosiły konkurs
na najdłuższy łańcuch choinkowy. W konkursie wzięli udział
uczniowie wszystkich klas szkoły
podstawowej. Zaangażowanie
uczniów było godne podziwu.
Przygotowanie łańcuchów z
pewnością sprzyjało integracji
zespołów klasowych. Zarówno
długość jak i kolorystyka wykonanych łańcuchów była imponująca. Najdłuższe łańcuchy wykonały: Klasa III a – długość 240 m,
Klasa I a – długość 178 m, Klasa

starannie przygotowały swoje
prezentacje z poszczególnych
przedmiotów, między innymi
szukali miejsc pamięci II wojny
światowej na ziemi radomskiej,
zwiedzali stadninę koni i uczyli
się jazdy konnej, przedstawili
drogę do świętości Jana Pawła
II, zwiedzali Meksyk oraz przygotowali pokaz wybuchu wulkanu. Nasi uczniowie wystąpili
w ﬁlmie w ramach projektu edukacyjnego pt. „Nowe horyzonty
edukacji ﬁlmowej – czyli gatunkowy zawrót głowy”. Produkcja
powstała pod kierunkiem polonistki – Marty Piasek, z wykorzystaniem materiałów Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.
Młodzież wcieliła się w postacie ze znanej polskiej komedii
sensacyjnej pt. „Chłopaki nie
płaczą”(reż. Olaf Lubaszenko,
2000r.). Utwór został nakręcony
na terenie Wierzchowin i okolic,
w lutym b.r.. Wystąpili w nim:
Kamila Kraszewska, Weronika
Cieślak, Eryk Galiński, Tomasz
Romanowski, Norbert Adamus, Adrian Król, Daniel Jarosz.
Naszą twórczość ﬁlmową zaprezentowaliśmy podczas szkolnej
prezentacji projektów edukacyjnych 8 marca 2013r. Zrealizowany ﬁlm jest dostępny w Internecie pod adresem: http://www.

youtube.com/watch?v=DYEro-yHWFg Zachęcamy do oglądania naszego dzieła.
9 marca odbyła się pod patronatem stowarzyszenia ,,Czas na
zmiany” uroczystość z okazji
Dnia Kobiet. Panie ze środowiska lokalnego miały okazję
obejrzeć występy uczniów naszej
placówki, którzy zaprezentowali
humorystyczne scenki. Był koncert życzeń i słodki poczęstunek.
Uczennice klasy VI PSP Monika
Bolek i Matylda Trzewińska
wzięły udział w powiatowym
konkursie „Wspaniałości przyrodnicze Europy-nasze Mazowsze”. M. Trzewińska uzyskała
bardzo dobry wynik 42 pkt na 50
możliwych.
14 marca obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Liczby
„π”. Z tej okazji odbył się apel
dla uczniów klas V-VI PSP i
I-III PG. Gimnazjalistki przygotowały montaż słowny przybliżający informacje o tej liczbie.
Przeprowadzono również konkurs, w którym uczniowie mieli
za zadanie wymienić jak najwięcej wyrazów zaczynających
się na ,,pi”. Nagrodzono również uczniów biorących udział
w szkolnym konkursie matematycznym ,,Mistrz Matematyki”.
ZSP w Wierzchowinach

VI b – długość 176 m. Zwycięska klasa została nagrodzona
słodką niespodzianką. Łańcuchy
wykorzystano do dekoracji sali
gimnastycznej na zabawę choinkową, która odbyła się 5 stycznia
2013r. Wśród kolorowych strojów uczniów przeważały księżniczki, piraci i diabełki. Wszyscy
uczniowie bawili się świetnie.
Na rzecz WOŚP w naszej
szkole zorganizowaliśmy kiermasz ciast, turniej piłki halowej
dla dziewcząt i chłopców oraz
uczniowie Agata Figura, Oliwia
Bińkowska, Asia Kołsut, Patrycja
Michalska, Jakub Aderek wraz z
opiekunami kwestowali w niedzielę 13 stycznia 2012r. na rzecz
WOŚP we Wsoli i Wielogórze.
Zebraliśmy łącznie 3.922,26 zł.
Dnia 14 grudnia 2012 r.
odbyła się szkolna kwesta na
rzecz potrzebujących. Zorganizowana przez SK. PCK, szkoły
podstawowej i gimnazjum, SK
LOP, szkolny Wolontariat, SU
PSP i opiekunów świetlicy szkol-

nej. Organizatorzy gromadzili
zabawki „pluszaki”, przygotowywali dekoracje bożonarodzeniowe, rodzice uczniów w/w
organizacji szkolnych przygotowali wypieki. Zebrane oﬁary
zostały przeznaczone na zakup
paczek świątecznych dla potrzebujących rodzin z naszej szkoły
oraz część na potrzeby dla chorego chłopca.
01 marca 2013r. w naszej szkole
gościł Teatr Lalek Mag z Grybowa, który zaprezentował bajkę
„Jaś i Małgosia”. Teatrzyk kukiełkowy, który został przedstawiony
to przedstawienie, w którym
przeplatają się piękna muzyka
oraz obraz prezentowany za
pomocą kukiełek obsługiwanych
przez specjalnie wyszkolonych
ludzi. Przedszkolaki i najmłodsi
uczniowie za szkoły podstawowej z wielkim zaciekawieniem
obejrzeli spektakl, a największe
wrażenie zrobiły duże ręcznie
robione kukiełki.
ZSP Wsola
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Lekkoatletka ULKS Jedlińsk Justyna Paluch Sportowcem Powiatu
Radomskiego 2012 r., wicemistrzostwo makroregionu Patryka Szatana w
przełajach, medale w hali, zima trzyma – piłkarze czekają.

Justyna Paluch odebrała statuetkę Sportowca Roku z rąk
Andrzeja Suprona - mistrza świata i medalisty olimpijskiego
w zapasach.

Szkolnej. W kategorii seniorskiej wyróżnienie przyznano
lekkoatletce Patrycji Plewińskiej z Jedlińska. Pamiątkowe
dyplomy i upominki rzeczowe
odebrali kolejni nominowani:
Marcin Broda – zawodnik drużyny piłkarskiej GKS Jedlińsk
w rozgrywkach A klasy w sezonie 2011/12, Mariusz Pyrka
- kapitan zespołu KS Orzeł
Jedlanka, który wywalczył
awans do klasy A w sezonie
2011/12 oraz kolejni lekkoatleci ULKS Jedlińsk - Hubert
Sąpór medalista ﬁnałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej i Kinga Kalbarczyk
– trzecia zawodniczka Międzywojewódzkich Eliminacji
Juniorów Młodszych do OOM
w rzucie dyskiem i pchnięciu
kulą. W gronie trenerów i szkoleniowców pamiątkową statuetkę odebrał Sławomir Słomka
– nauczyciel szkoły podstawowej w Jedlińsku, opiekun
dwukrotnych
drużynowych
srebrnych medalistów MIMS w
sztafetowych i indywidualnych
biegach przełajowych.

odważnie i na ﬁniszu minimalnie uległ starszemu o rok
Adrianowi Judkowi z Elbląga.
O krok od sprawienia dużej
niespodzianki był Marcin
Kowalczyk, który na dystansie
3km jeszcze 50 m przed metą
był na trzecim miejscu, ale
ostatecznie ukończył bieg jako
czwarty. O medal otarła się
również Katarzyna Szczęsna.
W biegu na dystansie 1,5 km
zajęła czwartą, tak nie lubianą
przez sportowców pozycję.
W tym samym biegu, cenny
punkt do klasyﬁkacji drużynowej dorzuciła najmłodsza w
ekipie Sylwia Jóźwik, która była
piętnasta. W klasyﬁkacji drużynowej Jedlińsk uplasował się
na siódmym miejscu za zespołami Olsztyna, Siedlec, Elbląga,
Braniewa i Bartoszyc. Największą niespodziankę dla młodych
sportowców sprawiła jednak
Lidia Chojecka – olimpijka,
najlepsza polska biegaczka na
średnich dystansach w okresie ostatniego piętnastolecia.
W Braniewie wystąpiła nie
tylko w roli trenerki biegaczy
WLKS Iganie Nowe. Niezwykle
sympatyczna pani Lidia dekorowała najlepszych medalami
i nie odmówiła nikomu możliwości zrobienia pamiątkowego
zdjęcia.

Z Braniewa z tarczą
Skromna,
czteroosobowa
Dziewczyny na piątkę
reprezentacja ULKS Jedlińsk
W Radomiu odbyły się
udanie wystartowała w Międzywojewódzkich
Mistrzo- Halowe Mistrzostwa Młodzistwach Młodzików w biegach ków okręgu radomskiego w
przełajowych. Na szybkich, lekkiej atletyce. Znakomicie
zmrożonych trasach w Branie- spisały się zawodniczki ULKS
wie najlepiej zaprezentował się Jedlińsk, które pięciokrotnie
Patryk Szatan, który w biegu stanęły na podium zawodów.
na dystansie 2 km wywalczył Dwa medale wywalczyła Katazasłużenie srebrny medal. Tre- rzyna Szczęsna. Była najszybsza
nowany przez swoją mamę na dystansie 600 m oraz druga
Troje najlepszych sportowców powiatu radomskiego 2012 roku Agatę (wychowankę szkoły w w skoku w dal. Drugie zwycięw kategorii rocznik 1997 i mł. Od lewej: Justyna Paluch, Piotr Jedlińsku, byłą czołową bie- stwo dla Jedlińska zapewniła
Dunal z Wierzbicy i Patryk Kazimierczak z Wolanowa
gaczką regionu na długich Marta Śpiewak, która popisyNagrodzeni za 2012 rok
wywalczyła brązowy medal dystansach) Patryk pobiegł wała się najdłuższymi próbami
W sali koncertowej Szkoły w Ogólnopolskiej GimnazjaMuzycznej odbyła się po dzie w sztafetowych biegach
raz czwarty Gala Mistrzów przełajowych w Łodzi, zajęła
Sportu Powiatu Radomskiego. siódme miejsce w MistrzoNagrody i wyróżnienia odebrali stwach Polski Młodzików w
najlepsi sportowcy powiatu lekkiej atletyce w biegu na 300m
za osiągnięcia w 2012 roku. ppł, dwukrotnie zdobywała
W gronie nagrodzonych po raz srebrne medale w Międzywojekolejny nie zabrakło przedsta- wódzkich Mistrzostwach Młowicieli naszej gminy. Najwięk- dzików w Płocku. Wyróżnienia
szy sukces odniosła Justyna otrzymali także inni lekkoatleci:
Paluch z ULKS Jedlińsk, któ- Łukasz Krawczyk, Paulina
rej przyznano tytuł Sportowca Paluch, Katarzyna Szczęsna
Roku 2012 Powiatu Radom- oraz uprawiająca strzelectwo
skiego w kategorii rocznik 1997 Patrycja Łobodzin (wszyscy
i młodsi. W ubiegłym roku ULKS Jedlińsk). Wymienieni
Justyna pięciokrotnie stawała to indywidualni medaliści Mięna podium ﬁnałów Mazowiec- dzywojewódzkich Mistrzostw
kich Igrzysk Młodzieży Szkol- Młodzików lub ﬁnałów Mazo- Katarzyna Szczęsna, Sylwia Jóźwik i Patryk Szatan wraz
nej, wspólnie z koleżankami wieckich Igrzysk Młodzieży z Lidią Chojecką - trzykrotną olimpijką i trzykrotną złotą
medalistką Halowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce.
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Najlepsze miotaczki Halowych Mistrzostw Młodzików ROZLA
w LA - Od lewej: Sylwia Kurek i Marta Śpiewak.
w konkursie pchnięcia piłką
lekarską. Miłą niespodziankę
sprawiła w tej samej konkurencji Sylwia Kurek, która uplasowała się na trzecim miejscu.
Po ostatni medal dla ULKS
pobiegła Paulina Paluch. Do
ﬁnału biegu na 60 m przez
płotki awansowała z czwartym
czasem. W ﬁnale pobiegła jeszcze szybciej i ostatecznie zajęła
trzecie miejsce zdobywając
medal brązowy. W klasyﬁkacji drużynowej, ULKS Jedlińsk
z dorobkiem 46 pkt sklasyﬁkowano na trzecim miejscu.
O jeden punkt była lepsza ekipa
Starówki Radom. Zwycięstwo
przypadło RLTL ZTE Radom
-53 pkt. Pierwszy start dziewcząt należy ocenić jako udany.
Była także szansa na wygraną
klubu w klasyﬁkacji drużynowej, gdyby w imprezie wystartowali chłopcy z Jedlińska.
W oczekiwaniu
na pierwszy gwizdek
W połowie stycznia drużyna
seniorska GKS Jedlińsk rozpo-

częła okres przygotowawczy do
rundy wiosennej sezonu 2012/
2013. Przez pierwszy miesiąc
zajęcia odbywały się w hali
sportowej, później zawodnicy
przenieśli się na boisko Orlik.
Pracowaliśmy głównie nad
wytrzymałością – mówi Sławomir Molenda - prezes klubu
i jednocześnie jeden z trenerów. - Po rundzie jesiennej
nasza sytuacja w tabeli jest
bardzo trudna. Dlatego też,
celem który sobie postawiliśmy
jest utrzymanie się drużyny
w klasie A. To trudne zadanie,
ale nie niemożliwe. Napawa
optymizmem fakt powrotu
do zespołu Pawła Kurka
i Karola Pluty. To zawodnicy,
którzy wychowali się w Jedlińsku i przez wiele lat stanowili
o obliczu zespołu. Do drużyny dołączyło także dwóch
nowych 19-letnich zawodników - Daniel Guziński i Sebastian Błesiński. Obaj wcześniej grali w Centrum Radom.
Ponadto do pierwszej drużyny

wprowadzani są młodzi juniorzy, którzy dzielnie stawiają
pierwsze kroki w „dorosłej
piłce” – zakończył prezes. - W
ramach przygotowań zawodnicy rozegrali sześć meczy
sparingowych – dodaje Łukasz
Kurek – drugi trener GKS-u. Pokonaliśmy Strażaka Wielogóra 3 :0 i LKS Chomentów 4:2
oraz ponieśliśmy nieznaczne
porażki z Cechem Radom
2:3, Iskrą Gózd 0:1, Skaryszewianką 1:2. Tylko liderowi
naszej grupy, piłkarzom KS
Promna ulegliśmy wysoko 2:7,
grając to spotkanie w mocno
okrojonym składzie. - Klub
stawia sobie za cel budowanie silnej drużyny w oparciu
o własnych wychowanków opowiada dalej Kurek. - Obecnie trenuje bardzo dużo dzieci
i młodzieży, ich liczba sięga
prawie 100 osób. Odnoszą też
pierwsze sukcesy. W zimowym
turnieju w Warszawie, z udziałem drużyn zagranicznych,
zawodnicy z rocznika 2001
zajęli drugie, a ich młodsi
o rok koledzy, czwarte miejsce. Na wysokich miejscach
w rozgrywkach radomskich
lig młodzieżowych są juniorzy
z rocznika 1996 i trampkarze
z rocznika 1999. Liczymy na
to, że praca z młodzieżą przyniesie w najbliższym czasie
wymierne efekty – zakończył
szkoleniowiec.
Nie próżnują piłkarze Orła
Jedlanka - drugiej naszej
drużyny w klasie A. Rozegrali oni kontrolne spotkania wygrywając 1:0 z Wisłą
Chotcza, Oronką Orońsko
3:1 i Zorzą Kowala 3:2. Ulegli Sadownikowi Błędów 0:2 i
Akcji Jastrzębia 0:3. W planie
kolejne mecze z Pilicą II Bia-

łobrzegi i Sokołem Przytyk.
– W kadrze zaszły istotne
zmiany – informuje trener
Radosław Oﬁara. – Szczególnie dotkliwa strata to odejście Adriana Jaśkiewicza.
Sportową przygodę zakończył Rafał Wąsik, natomiast
bramkarz Karol Iwańczyk
leczy kontuzję. Jego miejsce
zajmie Łukasz Wójcik, który
kilka lat temu grał w Bercie
Jedlińsk. Ze zdobyciem kilkunastu punktów nie powinno
być problemu i zakładam, że
sezon zakończymy w okolicach
ósmego – dziesiątego miejsca.
Trener Strażaka Wielogóra
Marek Zakrzewski był nieco
tajemniczy. - Prowadzimy rozmowy z kilkoma zawodnikami
i myślę, że się wzmocnimy.
Okaże się to w najbliższym
czasie. Michał Żyła i Adrian
Kleczewski to gracze, z którymi umowy są prawie sﬁnalizowane. Zabiegamy jeszcze o
graczy z Zakrzewa i radomskiej
Broni. Podejmujemy walkę
o awans – oświadczył trener.
Szkoleniowo Strażak zagrał z
LKS Potworów, Iskrą Gózd,
Bronią 95 (rocznik) i Jedlińskiem. Wymienione konfrontacje zakończyły się porażkami
piłkarzy z Wielogóry. Jedynie z
Bronią 96 zagrali na remis 2:2.
Czy w meczach ligowych Strażak zagra skuteczniej? Odpowiedź poznamy w czerwcu.
Na razie, na pierwsze rozstrzygnięcia
w
ligowych
potyczkach, musimy jeszcze
poczekać. Z powodu złych
warunków atmosferycznych
pierwsza kolejka rozgrywek
została odwołana na termin
późniejszy.
Krystian Kilar

Najmłodsi adepci piłki nożnej Gminnego Klubu Sportowego w Jedlińsku wraz z trenerem Łukaszem Kurkiem.
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PRZEKAZANIE SZTANDARU

Młodzież wraz z prezesem Mieczysławem Kozłowskim.

Uroczystość odbyła się podczas sesji Rady Gminy.

Jerzy Kłosowski i Adolf Czekaj - delegacja Koła z Radomia.

Kombatanci Koła z pocztem sztandarowym.

Przekazanie sztandaru władzom gminy Jedlińsk.

Wójt Gminy przekazuje sztandar młodzieży gimnazjum 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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