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Tak będzie wyglądało Centrum Zdrowia
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Drodzy Państwo
Dobiega końca lato, które jak
co roku obﬁtowało w naszej
gminie w wiele interesujących
wydarzeń. Wśród nich można
wymienić m.in.: zlot motocyklów, koncerty czy mistrzostwa
Europy w akrobacji samolotowej. 1 września odbyły się także
dożynki gminne w Jedlińsku
połączone z Turniejem Sołectw.

To jedynie kilka z przykładów
imprez, w których mogli wziąć
udział mieszkańcy w czasie
tego lata. Mam nadzieję, że
każdy mógł odnaleźć coś dla
siebie.
Z okazji nowego roku szkolonego oraz zbliżającego się
Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim uczniom życzę
samych ocen celujących, a
nauczycielom satysfakcji z
pracy. Dyrektorom szkół z
naszej gminy – Pani Marii
Jemiołek (PSP w St. Zawadach),
Pani Barbarze Gąsce (ZSzP w
Wierzchowinach) oraz Panu
Edwardowi Krokowi (ZSzP we
Wsoli), którzy zakończyli pracę
zawodową w oświacie i przeszli
na emeryturę chciałbym gorąco
podziękować za ich trud i nieoceniony wkład w kształcenie

oraz wychowanie wielu pokoleń dzieci i młodzieży. Natomiast ich następcom chciałbym życzyć wytrwałości i wielu
sukcesów w tym jakże trudnym
zadaniu.
W minionych miesiącach
zakończone zostały dwie ważne
inwestycje. 12 lipca nastąpiło
uroczyste otwarcie Centrum
Kultury Wiejskiej w Mokrosęku. W sierpniu zakończono
budowę Stacji Uzdatniania
Wody we Wsoli, co znacznie
poprawi jakość zaopatrzenia
mieszkańców w wodę. Kolejna
taka stacja zostanie wykonana
niebawem w Mokrosęku. Projekty te są elementem sukcesywnie prowadzonej modernizacji
sieci wodociągowej w naszej
gminie. Trwają także prace nad
uporządkowaniem gospodarki

ściekowej. W ramach tego
zadania powstała sieć kanalizacji sanitarnej w Piasecznie
oraz Woli Gutowskiej. Pozostałe zakończone inwestycje
to przebudowa dróg gminnych we Wsoli, Wielogórze
i Jankowicach oraz parkingu
w Jedlińsku. Nadal trwają
pracę przy przebudowie dróg
w Jedlance, Nowych Zawadach
oraz Obózku. Postępuje także
budowa Centrum Zdrowia
w Jedlińsku. Mam nadzieję, że
wszystkie zamierzone inwestycje uda się zakończyć w zaplanowanym terminie.
W październiku rozpoczniemy bezpłatny odbiór eternitu, który został uszkodzony
w wyniku majowego gradobicia.
Wojciech Walczak

Nagroda dla gminy Jedlińsk

czerwca 2013 r. w warszawskim hotelu Gromada
22
odbyło się uroczyste wręczenie Certyﬁkatów
Laureatom III edycji Programu „RZETELNI”. Nagrodę
odebrał Wójt Gminy - Wojciech Walczak.

Wojciech Walczak - Wójt Gminy Jedlińsk

Wielka Gala RZETELNYCH
zgromadziła ponad 500 osób.
Zebranych gości powitali
gospodarze wieczoru: Robert
Składowski – Prezes Zarządu
Mazowieckiego
Zrzeszenia
Handlu, Przemysłu i Usług oraz
Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP.
Gratulacje dla Uczestników
Gali złożył osobiście dr hab.
Jacek Męcina – Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Słowa uznania w formie listów skierowali
również: Sekretarz Stanu w
Kancelarii Prezydenta – Pan
Olgierd Dziekoński, Wicepremier, Minister Gospodarki
– Pan Janusz Piechociński,
Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz. Oprócz dostojnych
Laureatów swoją obecnością
wieczór uświetnili przedstawiciele władz samorządowych,
świata polityki i biznesu.

Otwarcie domu kultury w Mokrosęku

2013 r. w Mokrosęku odbyło się uroczyste
otwarcie budynku Centrum Kultury.
12lipca

Powstały nowy budynek centrum kultury jest budynkiem
parterowym, posiada wejście
główne oraz wyjście ewakuacyjne, dwie sale w tym jedna
sala duża o charakterze konferencyjnym, pokój kierownika,
magazynek, zaplecze socjalno
– techniczne, hol wejściowy,
wiatrołap, WC personelu, WC
dla kobiet oraz dla mężczyzn (w
tym dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie porządkowe. Obiekt wyposażony jest
w niezbędne instalacje to jest
wody zimnej, ogrzewania, sanitarną, elektryczną, odgromową.
Teren wokół budynku centrum
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kultury wiejskiej został zagospodarowany,
doświetlony,
utwardzony.
Koszt całkowity zadania to
prawie 600 tysięcy złotych.
Czas okres realizacji to czerwiec 2012 – lipiec 2013r. Zadanie zostało zrealizowane przy
udziale środków unijnych w
ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi” objętego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013- kwota doﬁnansowania to 359.137,00zł.
Więcej zdjęć w galerii na
stronie internetowej gminy
Jedlińsk www.jedlinsk.pl

Certyﬁkaty w zależności
od prowadzonej działalności
zostały podzielone na następujące obszary:
- „Rzetelni w Biznesie” – Certyﬁkat otrzymują ﬁrmy działające w Polsce, a także ﬁrmy
mające w Polsce swoje oddziały
lub przedstawicielstwa,
- „Rzetelny Samorząd” – Certyﬁkat przyznawany samorządom,
- „Rzetelni w Ochronie Zdrowa”
– uhonorowane tym Certyﬁkatem zastają placówki medyczne
oraz ﬁrmy związane z branżą
medyczną,
- „Rzetelna Instytucja” – Certyﬁkat otrzymują instytucje oraz
jednostki, które w swoim działaniu mają istotny wpływ na
rozwój społeczny, gospodarczy
i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonują.
Więcej informacji na stronie:
http://www.mzhpiu.pl/index.php/
390-wielka-gala-rzetelnych-2013.

Inwestycje w Gminie
Przebudowa drogi gminnej w Bierwcach - ogłoszone
Budowa wodociągu Kruszyna - Bierwce - rozstrzygnięte
Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawady Nowe - w trakcie realizacji
Przebudowa dróg gminnych w Jedlance - w trakcie realizacji
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 - w trakcie realizacji
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Czarnym Ługu - w trakcie realizacji
Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku - w trakcie realizacji
Przebudowa drogi gminnej Obózek - Bierwce - w trakcie realizacji
Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w ZSP w Wierzchowinach oraz roboty malarskie w budynku ZSP we Wsoli.- prace trwają
Przebudowa dróg gminnych we Wsoli ul. Szkolna, Sportowa, Słoneczna - w trakcie realizacji
Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody we Wsoli
i budowę Stacji Uzdatniania Wody w Mokrosęku - zakończono

W

czerwcu 2013 roku rozpoczęły się prace nad
nowoczesnym budynkiem Centrum Zdrowia
w Jedlińsku.

Zbiorniki Stacji Uzdatniania Wody we Wsoli pomieszczą 300 m3 wody.

Wizualizacja Centrum Zdrowia - widok z tyłu.

Obiekt budowany jest przy
ul. Wareckiej w miejscu starej szkoły oraz Muzeum Ziemi
Jedlińskiej. Znajdować się w nim
będzie Ośrodek Zdrowia oraz
Rehabilitacja.
Powierzchnia
użytkowa
budynku wyniesie 1.112,74m2.
Kubatura centrum wyniesie
5700m3 Będzie to największy tego typu obiekt na terenie

gminy.
Centrum będzie obiektem
energooszczędnym i przyjaznym
środowisku – w zakresie ogrzewania przewiduje się zastosowanie kondensacyjnej gazowej
absorpcyjnej pompy ciepła.
Przybliżony okres zakończenia robót to druga połowa 2014
roku.
GW

Nowoczesne urządzenia SUW rozwiążą problem dostarczania wody do
najdalej położonych gospodarstw domowych.

Więcej zdjęć z inwestycji na stronie internetowej www.jedlinsk.pl w zakładce INWESTYCJE

W

Plecaki szkolne dla dzieci

dniu 19.08.2013 r. PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko
Kamienna, przekazał w Urzędzie Gminy w
Jedlińsku 30-stu dzieciom z terenu gminy,
wskazanym przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, plecaki szkolne wraz
z wyposażeniem i drobnymi smakołykami.
Upominki wręczali: Dyrektor rejonu
energetycznego Radom Piotr Przybysz,
Anna Szcześniak, pracownik rejonu oraz
Wojciech Walczak – wójt gminy. Zarówno
Wójt jak i Dyrektor życzyli dzieciom
wytrwałości oraz sukcesów w nauce.
Pomocą objęto dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ﬁnansowej
w tym poszkodowanych gradobiciem
i ulewnym deszczem.

Zadowolne dzieci z upominkami.
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W miesiącach wakacyjnych
Przewodniczący Rady Waldemar Sulisz zwołał sesję Rady
Gminy Jedlińsk na dzień 27
czerwca oraz 09 sierpnia 2013 r.
Rada podjęła uchwały w sprawie:
27 czerwca
Nr XXIII/18/2013 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2013 r.
Nr XXIII/19/2013 Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Jedlińsk na lata 2013-2016,
Nr XXIII/20/2013 udzielenia
pomocy ﬁnansowej dla Powiatu
Radomskiego,
Nr XXIII/21/2013 zmiany
Gminnego Programu Opieki
nad Zabytkami Gminy Jedlińsk
na lata 2010-2014,
Nr XXIII/22/2013 uchwalenia
„Założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla gminy
Jedlińsk na lata 2013-2030.
9 sierpnia
Nr XXIV/23/2013 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2013 r.
Nr XXIV/24/2013 Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Jedlińsk na lata 2013-2016,
Nr XXIV/25/2013 przekazania
skargi prokuratora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
Nr XXIV/26/2013 przekazania
skargi Pani Barbary Piaseckiej
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
Nr XXIV/27/2013 ustalenia
opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola dla których
organem prowadzącym jest
Gmina Jedlińsk.
Zgodnie z terminem okre-

ramach akcji Lato 2013
W
Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania
Problemów

Alkoholowych przy współudziale
Gminnego Centrum Kultury i
Kultury Fizycznej oraz GOPS
w Jedlińsku zorganizowała

Dzieci na wycieczce w Warszawie.
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Z prac Rady Gminy

ślonym w ustawie o ﬁnansach
publicznych Wójt Gminy przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej Informacje o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2013 r. , kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji
planów ﬁnansowych instytucji
kultury i SPZOZ. Gmina uzyskała dochody w wysokości
20.456.273,52 zł . przy planowanych w kwocie 41.561.571,11 zł,
co oznacza realizację planu w ok.
42,2%. Plan wydatków budżetu
na koniec czerwca br. wykonany
został w kwocie 19.016.468,94 zł.
co stanowi 41% planu rocznego.
Na koniec okresu sprawozdawczego z realizacji wykonania
budżetu za I półrocze br. nie ma
istotnych zagrożeń w wykonaniu budżetu Gminy i obsłudze
długu.
Wójt wydał zarządzenia w
sprawie:
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę dróg gminnych w Jedlance,
-powołania Komisji Przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na modernizację ujęcia i stacji
uzdatniania wody(SUW) w
miejscowości Jedlińsk,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę ulicy Energetyków w Jedlińsku,
-przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości
gruntowej zabudowanej położonej w Bierwcach,
-powołania Komisji do odbioru
zadania inwestycyjnego p.n.
„Budowa Centrum Kultury
Wiejskiej w Mokrosęku”,
-powołania Komisji Przetargo-

wej na zakup nowego średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego 4×4 z modułem ratownictwa technicznego dla OSP w
Jedlińsku,
-nabycia nieruchomości na
rzecz Gminy Jedlińsk,
-powołania Komisji Konkursowej na kandydata na dyrektora
PSP w Starych Zawadach,
-powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela
mianowanego,
-powierzenia stanowiska Dyrektora ZSP we Wsoli,
-powołania Komisji do odbioru
zadania inwestycyjnego p.n.”
Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez
rozbudowę
SUW
Wsola”
i budowę SUW w Mokrosęku,
-powołania Komisji do odbioru
zadania inwestycyjnego p.n.
Przebudowa dróg gminnych we
Wsoli ul. Szkolna, Sportowa,
Słoneczna gmina Jedlińsk,
-przedłożenia informacji o
przebiegu wykonania budżetu
Gminy Jedlińsk, informacji o
przebiegu wykonania planu
ﬁnansowego SPZOZ oraz samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2013 r.
-powołania Komisji Przetargowej na zakup –sprzedaż artykułów mięsnych i wyrobów wędliniarskich dla stołówek szkolnych we Wsoli i w Jedlińsku w
roku szkolnym 2013/2014,
-powołania Komisji Przetargowej na „Dowóz i odwóz uczniów
do szkól na terenie gminy
Jedlińsk w roku szkolnym 2013/
2014,
-ustalenia terminu składania
wniosków o doﬁnansowanie w
ramach Rządowego programu
pomocy uczniom w 2013 r.-

-„Wyprawka Szkolna”,
-przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w
Jedlińsku, Lisowie, Ludwikowie,
Mokrosęku i Woli Gutowskiej w
drodze przetargów ustnych nieograniczonych,
-powołania Komisji Przetargowej na: „Zakup-sprzedaż artykułów mięsnych i wyrobów wędliniarskich dla stołówek szkolnych we Wsoli i w Jedlińsku w
roku szkolnym 2013/2014,
-powierzenia
obowiązków
dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Ludwikowie,
-zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Starych
Zawadach,
-powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej w Starych Zawadach,
-powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
w Wierzchowinach,
-powołania Komisji Przetargowej na odbiór, transport i
unieszkodliwienie
odpadów
zawierających azbest z terenu
gminy Jedlińsk,
-powołania Komisji Przetargowej na budowę wodociągu Kruszyna-Bierwce,
-powołania Komisji Przetargowej na przebudowę drogi
gminnej w Bierwcach oraz trzy
zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2013 r.
Stałe Komisje Rady pracowały
według przyjętego haromonogramu prac na 2013 r.
Kolejna sesja Rady Gminy
odbędzie się 30 września br.
Ewa Koper

LETNIE WYJAZDY
wycieczki do Warszawy oraz
Kazimierza nad Wisłą w
dniach 20 sierpnia i 22 sierpnia 2013. W wyjazdach udział
wzięło 80 dzieci z terenu gminy
Jedlińsk, które uczestniczyły
w Akcji Lato.

azowieckie Kuratorium
M
Oświaty w Warszawie
przy współudziale Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej
zorganizowało wyjazd kolonijny
dla 30 dzieci i młodzieży z terenu
gminy Jedlińsk do miejscowości
Jastrzębia Góra.
Były to dzieci, których rodziny
doznały szkód w budynkach
mieszkalnych spowodowanych
gradobiciem i huraganem w
dniu 20 maja 2013 r. Wypo-

Młodzież na wspólnym zdjęciu.

czynek letni trwał w okresie od
07.07.2013r do 20.07.2013r.
Organizacją wyjazdu oraz profesjonalną opieką nad dziećmi
podczas ich wypoczynku zajęło
się Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci w Ostrołęce.
Rodzice podziękowali za
zapewnienie
bezpieczeństwa,
fachową opiekę, dobre warunki
pobytu oraz profesjonalizm w
zorganizowaniu
wypoczynku
dzieci.
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Narodowe czytanie w bibliotece w Jedlińsku

arodowe czytanie zainicjonowane w ubiegłym
roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego stało
się doskonałą okazją do propagowania rodzimej literatury i
poznawania naszego dziedzictwa
kulturowego. 7 września w GBP
w Jedlińsku czytane były dzieła
Aleksandra Fredry, polskiego
komediopisarza, poety, wnikliwego obserwatora, niezrównanego mistrza ciętej riposty, od
którego narodzin mija właśnie
220 lat.
Wspólne czytanie utworów
Aleksandra Fredry rozpoczęło się
IV aktem „Zemsty”. Zaproszeni
goście wcielili się w bohaterów
komedii:
Ewa Oﬁara – v-ce Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk
– Rejent,
Aneta Żurowska – Radna
Jedlanki – Klara,
Agnieszka Gryzek – Dyrektor
CKiKF – Podstolina,
Barbara Kucharczyk – emerytowana nauczycielka – Cześnik,

Waldemar Cichowlas – Radny z
Wierzchowin – Papkin,
Ksiądz
Tomasz
Orłowski
– Wikary paraﬁi pw. Św. Piotra i
Andrzeja w Jedlińsku – Wacław,
Marek Janiec – Radny Pisaeczna
– Dyndalski,
Elżbieta Oﬁara – Główna Księgowa – Perełka.
Wśród zaproszonych gości byli
również czytelnicy i mieszkańcy
gminy Jedlińsk, którzy chętnie
włączyli się we wspólne czytanie.
Najmłodsi przypomnieli nam
– dorosłym, znane i lubiane wiersze naszego dzieciństwa.
Narodowe Czytanie dzieł Aleksandra Fredry zakończyło się
uroczystym rozdaniem książek
dla dzieci przez v-ce Przewodniczącą Rady Gminy – Ewę Oﬁarę
oraz wręczeniem każdemu
uczestnikowi akcji - karty z pieczęcią okolicznościową przesłaną
przez Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego.
Zdjęcia na stronie internetowej biblioteki.
Bożena Starzyńska

Warto przeczytać

Dziewczyna w błękitnej sukience – Gaynor Arnold
Powieść przedstawiająca prywatne życie znanej pary Catherine i Charlesa Dickensów. Poruszająca historia kobiety, której miłość, jest
zbyt mocna, by mogła odejść, i zbyt czysta, by nie miała w końcu zatriumfować.
Baśnie i legendy ziemi radomskiej – Gierała Zenon
To zbiór najpiękniejszych opowieści, baśni i legend ziemi radomskiej.
Pierwsza pomoc – Mikołajczak Adam
Książka zawiera podstawowe informacje z zakresu pomocy przedmedycznej udzielanej na miejscu zdarzenia.
Dzięki tej książce możesz uratować komuś życie!
Armia Izaaka – Brzeziński Matthew
Poruszająca opowieść o woli przetrwania, która często przekraczała wyobrażenia o ludzkiej wytrzymałości i determinacji.

Alicja Węgorzewska i Robert Grudzień w Jedlińsku

niedzielę 8 września
W
2013 o godz. 17:30 w
kościele paraﬁalnym w Jedliń-

sku odbył się po raz kolejny koncert organowy w ramach XXVI
Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej Radom-Orońsko”. Tradycyjnie organizatorami tego wydarzenia w naszej gminie są: Wójt
Gminy Jedlińsk - Wojciech Walczak, ks. prałat Henryk Ćwiek
oraz Gminne Centrum Kultury
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
W tym roku gościliśmy znakomitą mezzosopranistkę Alicję
Węgorzewską znaną szerokiej
publiczności nie tylko ze znakomitych kreacji operowych, ale
również z licznych akcji charytatywnych i edukacyjnych, w których bierze udział. Tradycyjnie
na organach akompaniował jej
dyrektor festiwalu Robert Grudzień -znany muzyk i kompozytor, solista Filharmonii Lubelskiej. Koncert dedykowany był
Dionizemu Czachowskiemu,
wybitnemu dowódcy powstania
styczniowego, który swoje dzieciństwo spędzał w okolicach

Jedlińska. Komentarz historyczny o miejscach i ludziach
z nim związanych a także
pokrewieństwie łączącym go z
Fryderykiem Chopinem przygotowała Anna Drela, historyk
i dziennikarz. Koncert cieszył się
ogromnym zainteresowaniem
publiczności, która podobnie jak
w poprzednich latach tłumnie
odwiedzała jedlińską świątynię.
Alicja Węgorzewska porwała
słuchaczy swoją interpretacją
zarówno wybitnych i trudnych
arii operowych jak również
utworami do muzyki Fryderyka
Chopina oraz pieśniami maryjnymi. Urzekła ona publiczność
nie tylko siłą swojego mezzosopranu, ale także osobowością pełną otwartości i radości
życia. Artyści zostali nagrodzeni
przez publiczność owacjami na
stojąco, a po koncercie mieli
czas na rozmowy i autografy.
Ponadto przez całą niedzielę
i poniedziałek w kościele paraﬁalnym w Jedlińsku czynna była
wystawa pn. „Powstanie 1863
– Gorzka chwała”, Powstała ona
dla uhonorowania 150-tej rocz-

nicy powstania styczniowego.
Ekspozycja przygotowana przez
specjalistów Muzeum Niepodległości w Warszawie jest częścią projektu Roberta Grudnia
„Każdemu marzy się wolność”.
Wystawa składała się z 30 plansz
prezentujących najważniejsze
wydarzenia i postaci związane z
powstaniem styczniowym. Przy

realizacji wystawy wykorzystano bogate zbiory znajdujące
się w Muzeum Niepodległości w
Warszawie, Muzeum Narodowe
w Krakowie, Muzeum Wojska
Polskiego, i Muzeum Historyczne m. st. Warszawy.
Więcej zdjęć z koncertu na
stronie www.ck.jedlinsk.pl
AG
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trakcie trwania letniego
W
wypoczynku
dzieci
i młodzież z terenu gminy

Jedlińsk mogła wziąć udział
w zorganizowanych zajęciach
prowadzonych w GCKIKF w
Jedlińsku i placówkach podległych tj. w Bierwieckiej Woli,
Jedlance, Lisowie i Ludwikowie.
Była to Akcja Lato w ramach,
której dzieci uczestniczyły w
różnego rodzaju turniejach (np.
Warcab, Piłkarzyków, Ping-Ponga), quizach, krzyżówkach,
zgadywankach. Oprócz wyżej
wymienionych zajęć odbywały
się zajęcia ruchowe na Ośrodku
Sportu i Rekreacji. Było to między innymi rysowanie kredą
na asfalcie, gra w zbijaka,
zabawy z piłką, itp. Wielu pozytywnych emocji dostarczyło
również puszczanie dużych
baniek mydlanych. Ciekawym
doświadczeniem dla uczestników Akcji Lato były zajęcia
z wolontariuszami w ramach
programu Projektor-Wolontariat Studencki, które toczyły się
pod hasłem „Tydzień z Japonią”.
Były to zajęcia integracyjne,
geograﬁczne, historyczne, gry,
zwyczaje oraz zajęcia manualne
związane z Japonią. Uczestnicy
nauczyli się również kilkunastu zwrotów w języku japońskim a także parzenia i sposobu picia japońskiej herbaty.
Przez całe wakacje uczestnicy

Akcja lato 2013

Akcji Lato zbierali punkty,
a wszyscy, którzy nazbierali ich
najwięcej w nagrodę pojechali
na wycieczkę. Dzieci młodsze
zwiedzały Warszawę, a starsze
Kazimierz Dolny nad Wisłą.
Wyjazdy te zostały zorganizowane przez Gminną Komisję
ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Na zakończenie wakacji, we współpracy
z Paraﬁą Rzymsko-Katolicką
w Jedlińsku został zorganizowany Rajd Rowerowy, w którym wzięła udział dość liczna
grupa mieszkańców naszej
gminy. Były to zarówno dzieci
jak też osoby dorosłe. Łącznie
ponad 40 osób. Podczas tej
rowerowej wycieczki uczestnicy zwiedzali obiekty sakralne
(kaplica w Starych Zawadach,
kościół w Goryniu, kaplica
w Piasecznie) a także podziwiali
walory przyrodnicze gminy
Jedlińsk oraz gminy Jastrzębia.
Rajd zakończył się poczęstunkiem na OSIR w Jedlińsku.
Udział w letnich zajęciach
proponowanych przez GCKIKF
to bez wątpienia czas spędzony
pożytecznie i aktywnie. Reasumując należy stwierdzić, iż
podczas trwania całych wakacji
instytucja nasza miała wiele ciekawych propozycji dla wszystkich mieszkańców gminy.
Anna Malinowska

Sportowe lato z Centrum Kultury

maja 2013 roku ruszyła
26
I edycja Gminnej Ligi
Orlika w piłce nożnej. Do

rywalizacji zgłosiło się dziesięć zespołów z naszej gminy:
Wierzchowiny,
Bierwiecka
Wola 1, Bierwiecka Wola 2,
Gutów, Ludwików, Jedlińsk,
Wierzchowiny United FC,
Klwaty, FC Pogoń Żubrów oraz
Lisów. Zawodnicy rywalizowali
systemem weekendowym od
26 maja do 20 lipca 2013 r.
Ten turniej zapewne przejdzie do historii, ponieważ trzy
drużyny, na zakończenie rozgrywek, uzyskały tą samą liczbę
punktów. W takim przypadku
decydowała tzw. „mała tabela”
pomiędzy trzema zainteresowanymi zespołami. Najlepszy
bilans bramkowy mieli zawodnicy z Gutowa, którzy byli lepsi
o jedną bramkę od drużyny
z Klwat i o dwie od drużyny
z Jedlińska. Czwarta lokata
przypadła drużynie FC Pogoń
Żubrów, tuż za nimi Bierwiecka
Wola 2. Szóste miejsce zajęli
gracze Wierzchowiny United
FC, a siódme Lisów. Trzy końcowe lokaty przypadły kolejno
drużynie z Bierwieckiej Woli 1,
Wierzchowin i Ludwikowa.
18/19 lipca 2013 roku to dni,
w których na Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Jedlińsku odbył
się Wakacyjny Turniej Piłkarski
Dzikich Drużyn 2013 o Puchar
Wójta Gminy Jedlińsk. Turniej
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został rozegrany
w dwóch kategoriach wiekowych,
a do rywalizacji
przystąpiło osiem
zespołów.
W
starszej kategorii
wiekowej /rocznik 1998-2000/
najlepsi okazali
się
zawodnicy
drużyny
FC
Jedlińsk, za nimi
na drugim miejscu FC Automix,
trzecia
lokata
dla zespołu
FC Galacticos.
Czwarte i piąte
miejsce kolejno
przypadło drużynom FC Bierwce i
Wola Bierwiecka.
Wśród młodszych zawodników, z rocznika 2001-2003,
bezkonkurencyjni
okazali
się młodzi piłkarze drużyny
z Jedlińska, druga lokata dla
Wólki United, natomiast trzecia dla zespołu FC Jedlanka.
Turniej Siatkówki Plażowej
w tym roku odbył się w dniu
21 lipca 2013 r. W zmaganiach
wzięło udział dziewięć amatorskich zespołów. Rozgrywki
toczyły się w systemie grupowym, a następnie najlepsze ekipy spotkały się w fazie
ﬁnałowej, gdzie towarzyszyły
ogromne emocje. Dziewiąta

lokata przypadła początkującej
drużynie SP Jedlińsk w składzie
Krzysztof Wikło, Daniel Jurczak. Ósma lokata dla zespołu
Głodne Lwy w składzie Jakub
Rylski, Michał Rylski, Bartłomiej Karaś. Na siódmym miejscu uplasowali się zawodnicy
z Jedlanki II w składzie Grzegorz Skowroński, Bartłomiej
Lutek. Miejsce szóste Brothers
Team z Michałem Kurpikiem
i Marcinem Kowalskim. Piąte
i czwarte przypadło drużyną
z Jedlińska nr IV i II w składach Kamil Struzik, Mariusz
Dobrzeniecki oraz Kamil Pła-

skociński i Jakub Król. Najniższe miejsce na podium ugrała
drużyna Jedlanka I w składzie
Kamil Skowroński i Kacper
Wolak. Wicemistrz to drużyna z Wielogóry w składzie
Michał Dobrowolski i Bartłomiej Gędaj. Pierwszego miejsca
w tym turnieju już od kilku lat
nie może nikt odebrać drużynie z Jedlińska, która wygrała
i w tym roku, zespół ten reprezentują Michał Kwiatkowski,
Krzysztof Cielniak i Wojciech
Wikło.
Łukasz Kurek
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września br. odbyły się
Dożynki
Powiatowe
w Jedlni- Letnisko. Gminę
Jedlińsk reprezentowali mieszkańcy Wierzchowin i Jedlanki.
Wieniec, który reprezentował
gminę został zrobiony według
projektu pani sołtys z Wierzchowin, a wykonały go m.in.
panie Małgorzata Smyrda,
Danuta Macielczyk, Lucyna
Rzeszot, Katarzyna Bugajska.
Wieniec na dożynkach powiatowych został uhonorowany
przez jury II nagrodą. Mieszkańcy przygotowali również
na tę okoliczność piosenkę własnego autorstwa pełną humoru

września br. po raz kolejny
1
odbyło się Gminne Święto
Plonów połączone z VIII Tur-

niejem Sołectw Gminy Jedlińsk.
Impreza jest świętem wszystkich mieszkańców, którzy
mogą wspólnie podziękować
za rok pracy rolników i tegoroczne żniwa, których symbolem jest dożynkowy wieniec
i bochen chleba. Będące symbolami dostatku, obﬁtości i sytości. Święto plonów jak co roku
rozpoczęło się Mszą Świętą
w Kościele pw. Św. Piotra i
Andrzeja. Po uroczystościach
kościelnych korowód przeszedł
na Jedliński Rynek, gdzie nastąpiła część obrzędowa dożynek.
Starostowie święta plonów:
Anna Gniadek z Bierwieckiej
Woli oraz Mariusz Malinowski
z Jedlanki przekazali upieczony
z tegorocznych plonów chleb
gospodarzom gminy, którzy
obiecali go dzielić sprawiedliwie.
Po symbolicznym ceremoniale
dzielenia się chlebem przyszedł
czas na konkurs wieńcowy.
Jury w składzie: Bożena Cieślak
(wicedyrektor PSP w Jedlińsku)
Marzena Stępień (pracownik
KRUS w Radomiu), Grażyna
Wasiłek (pracownik MODR
oddział w Radomiu) przyznało
następujące nagrody pieniężne:
350 zł za I miejsce wieńcowi z
Wierzchowin, (który otrzymał
nominację do reprezentowania
gminy na dożynkach powiatowych), 350 zł za II miejsce wieńcowi z miejscowości Romanów,
natomiast po 200 zł za III miejsce wieńcom z Jedlanki, Woli
Gutowskiej i Starych Zawad.

Dożynki Powiatowe

na znaną wszystkim melodię
(zespołu Jarzębina- Koko Euro
- spoko). Dostarczyła ona słuchającym wiele pozytywnych
emocji. Natomiast program
artystyczny w dalszej części
dożynek powiatowych zaprezentował zespół ,,Czerwona
Jarzębina”. Zespół tworzą mieszkańcy Jedlanki i Płaskowa.
Założycielem zespołu jest pan
Wacław Imiołek, który gra na
harmonii polskiej. Repertuar
zespołu to piosenki ludowe
z regionu Mazowsza jak również własna twórczość .
AG

Turniej Sołectw

Przy wyborze najładniejszego
wieńca brano pod uwagę przede
wszystkim tradycyjne wykonanie i kształt wieńca, surowiec
oraz dekoracje. Dalsza część
imprezy obﬁtowała w liczne
konkursy i tak został rozstrzygnięty konkurs na tradycyjny
chleb wiejski. Jury w składzie:
Marek Jaworski– właściciel
piekarni ,,Expuch”, Adolf Krzemiński regionalista i etnograf,
Włodzimierz Dłużewski sekretarz gminy Jedlińsk przyznało
następujące nagrody rzeczowe
o wartości : I miejsce -200 zł, II
miejsce -150 zł, III- 100zł wyróżnienie- 80zł. I miejsce otrzymał
chleb upieczony przez Tomasza
Kowalczyka i Mariusza Gut, II
miejsce chleb Jadwigi Gut III –
Małgorzaty i Agnieszki Rudeckiej oraz Anety i Igi Żurowskich,
natomiast wyróżnienie otrzymał
chleb Katarzyny Feruś. Sołectwa
otrzymały również nagrody za
przygotowanie stoisk promocyjnych swoich miejscowości. Jury
przyznało następujące nagrody:
500 zł, - Woli Gutowskiej, 400zł
– Wierzchowinom, 300 zł Starym Zawadom i Romanowowi.
W VIII Turnieju Sołectw przyznano następujące nagrody:
2000 zł sołectwu Romanów za
zajęcie I miejsca, za II miejsce
sołectwu Wola Gutowska, które
otrzymało nagrodę w wysokości
1500zł, za III miejsce wartość
nagrody dla sołectwa Wierzchowiny wynosiła 1000 zł za
IV i V miejsce wartość nagród
wyniosła po 500 zł i otrzymały je
Jedlanka i Stare Zawady. Oprócz
wymienionych
gratyﬁkacji

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GCKIKF
Zapraszamy chętnych mieszkańców naszej gminy do bezpłatnej
nauki języka angielskiego w naszej instytucji. Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku bierze bowiem udział w programie „Angielski 123”. Jest to e-kurs języka angielskiego z wykorzystaniem nowych metod nauki. Platforma do nauki języka angielskiego
została udostępniona bezpłatnie dzięki udziałowi w projekcie „Angielski 123 w bibliotece”. To wspólne przedsięwzięcie ﬁrmy Funmedia i
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zapisy trwają do
15 października 2013. Zajęcia odbywać się będą według ustalonego
harmonogramu w siedzibie GCKIKF.

w turnieju wszystkie sołectwa
otrzymały od sponsorów cenne
nagrody od LABORATORIUM
KOSMETYCZNEGO
DR
IRENY ERIS zestawy kosmetyków, a od FIRMY BAKOMA
- jogurty. Zwycięska drużyna
VIII Turnieju Sołectw ponadto
otrzymała puchar Wójta Gminy.
Uroczystości były skierowane
do wszystkich mieszkańców
gminy. Impreza miała charakter rodzinny, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Można było
wysłuchać koncertu Orkiestry
Dętej OSP w Jedlińsku. Najmłodsi mieszkańcy mogli się
bawić podczas przedstawienia
interaktywnego Teatru „Małgo”
z Częstochowy. Wśród licznych atrakcji dla najmłodszych
zalazło się również: malowanie
buźki, przejażdżki na kucach,
puszczanie dużych baniek
mydlanych, wesołe miasteczko,
a także konkurs KRUS –u, który
odbywał się pt,, Bezpiecznie
pomagam w gospodarstwie
rolnym”. Ponadto uczestnicy
imprezy mogli skorzystać z
fachowej wiedzy MODR w
Radomiu lub kupić tanią książkę
na kiermaszu przygotowanym
przez GBP w Jedlińsku. Niedzielne popołudnie upłynęło
mieszkańcom gminy Jedlińsk
pod znakiem dobrej zabawy, a
to za sprawą programów artystycznych. Była nauka tańca z
instruktorami, która cieszyła się
ogromny powodzeniem wśród
publiczności. Natomiast grupa
NANA, którą tworzą cztery
utalentowane i wykształcone
muzycznie kobiety zaprezento-

wała się w programie ,,A To Ci
Biesiada”. Mimo tego, że pogoda
nie była najlepsza, wszyscy
znakomicie się bawili w rytm
znanych przebojów: Małgośka,
Prawy do lewego, Czerwone
korale i Kanikuły. Dopełnieniem niedzielnej imprezy był
występ kabaretu Nowaki, którego specyﬁczne teksty i celne
riposty wywoływały salwy śmiechu publiczności.
Imprezę trwającą do późnych
godzin wieczornych poprowadził Wojciech Szymański
z radia ESKA. W imprezie
udział wzięli min Wójt Gminy
Jedlińsk - Wojciech Walczak,
Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Sulisz wraz z Radnymi, ks. prałat Henryk Ćwiek
wraz z księżmi, a także radni
powiatu Radomskiego oraz
radni z gminy Jedlińsk.
Zdjęcia na www.ck.jedlinsk.pl
oraz na stonach 8-9 gazety.
Agnieszka Gryzek
Gratulujemy i serdecznie
dziękujemy wszystkim Sołectwom, które wzięły udział
w turnieju. Dziękuję Wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu
VIII Turnieju Sołectw Gminy
Jedlińsk oraz Państwu Jaworskim za upieczenie chleba
dożynkowego.
Szczególne
podziękowania
składamy
sponsorom turnieju ,, Laboratorium Kosmetycznemu dr.
Irena Eris i ﬁrmie Bakoma .

Wyjazd do Teatru Kwadrat

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
organizuje w dniu 05 października 2013 (Sobota) wyjazd na
spektakl „PRZYJAZNE DUSZE” do Teatru KWADRAT w Warszawie
W spektaklu występują m.in.: Ewa Wencel, Grzegorz Wons,
Jan Kobuszewski lub Wojciech Pokora, Andrzej Nejman
lub Paweł Małaszyński
Ogólny koszt wyjazdu wynosi 120,00 zł
Wszyscy zainteresowani wyjazdem dodatkowe informacje
mogą uzyskać pod nr tel. 48 32 13 052
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Siłownia na świeżym powietrzu

miesiącu sierpniu br.
W
została uruchomiona
na Ośrodku Sportu i Rekre-

acji w Jedlińsku siłownia na
świeżym powietrzu. Została
ona zrealizowana dzięki doﬁnansowaniu ze środków UE
- w ramach operacji z zakresu
małych projektów działanie
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW
na lata 2007-2013r. W skład
utworzonej siłowni zewnętrznej wchodzi dziewięć urządzeń
w tym: orbitrek, biegacz, twister, wahadło, wioślarz, prasa
nożna, prostownik pleców,
ławka, koła tai-chi. Urządzenia podwójne są wyposażone
w pylon- tablicę informacyjną
zawierającą instrukcję do ćwiczeń. Wszystkie urządzenia
posiadają wymagane prawem
certyﬁkaty i są dostosowane
do warunków klimatycznych.
Urządzenia służą do ćwiczeń
ogólnorozwojowych
niemal
wszystkich grup mięśni m.in.

ramion, barków, brzucha i nóg.
Dzięki nim wśród korzystających nastąpi poprawa kondycji
ﬁzycznej, koordynacji ruchowej
i krążenia krwi. W czasie ćwiczeń nie korzysta się z ciężarów,
a opór stanowi ciężar własnego
ciała. Urządzenia posłużą do
ćwiczeń siłowych i rekreacyjnych dla osób w różnym wieku
i są udostępniane nieodpłatnie.
Według specjalistów na tego
typu urządzeniach powinny
ćwiczyć regularnie zwłaszcza
osoby starsze, co w efekcie wpłynie pozytywnie na ich zdrowie
i pozwoli zapewnić rehabilitację. Siłownia zewnętrzna na
OSIR-ze została zlokalizowana
nieopodal placu zabaw dla
dzieci. Będzie to zatem doskonałe miejsce do aktywności na
świeżym powietrzu dla całych
rodzin. Nie od dziś wiadomo ,
że sport jest jednym z warunków zdrowia, dzięki niemu
pozbywamy się wielu chorób,
zapobiegamy patologiom spo-

łecznym, zapewniając alternatywę do spędzania wolnego
czasu. Oprócz urządzeń do
ćwiczeń na placu stanął stojak
na rowery, kosz i ławki na których będzie można odpocząć
po ćwiczeniach lub zaczekać,

aż interesujący nas sprzęt się
zwolni.
Serdecznie zapraszamy do
korzystania z siłowni na świeżym powietrzu!!!
Agnieszka Gryzek

Imieniny Witolda
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września w Muzeum
Witolda
Gombrowicza
we Wsoli odbyły się ”Imieniny
Witolda”. Z tej okazji we Wsoli
pojawili się wyjątkowi goście:
Rita Gombrowicz i Renata
Przemyk. Z wdową po pisarzu
rozmawiali: Dominika Świtkowska i Tomasz Tyczyński. Po
spotkaniu publiczność wysłuchała akustycznego koncertu
Renaty Przemyk, artystce towarzyszyli Błażej Chochorowski i
Maciej Mąka (gitary).
W „Imieninach Witolda”

uczestniczyło ponad 300 osób.
Spotkanie z Ritą Gombrowicz i koncert organizowane
były w ramach cyklu „Powrót
Gombrowicza”, ﬁnansowanego
przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Patronami cyklu są: Instytut
Książki, TVP Kultura, Program
II Polskiego Radia.
Fot. Łukasz Wójcik/
Fabryka Studio

Rita Gombrowicz chętnie rozdawała autografy.

Zajęcia artystyczne w GCKIKF w Jedlińsku
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku zaprasza na zajęcia artystyczne
i sportowe wszystkich dotychczasowych i nowych uczestników.
Udział w zajęciach gwarantuje aktywne spędzenie wolnego czasu zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz wszechstronny
rozwój talentu artystycznego pod opieką wykwaliﬁkowanych instruktorów. Zajęcia pomagają kształtować osobowość dzieci
i młodzieży, inspirują do aktywności twórczej, kształtują wrażliwość estetyczną i przygotowują do aktywnego uczestnictwa
w życiu kulturalnym. Zachęcamy także dorosłych mieszkańców, aby w ofercie GCKiKF znaleźli coś dla siebie.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 48-32 13 052 oraz www.ck.jedlinsk.pl
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Święto Pieczonego Ziemniaka

W

dniu 22 września już po
raz szósty w placówce
Gminnego Centrum Kultury w
Ludwikowie odbyło się Gminne
Święto Pieczonego Ziemniaka.
W tym roku przybyło wielu gości,
a byli wśród nich: Radny Sejmiku
Województwa
Mazowieckiego
– Leszek Rejmer, Radni Powiatu
Radomskiego
Edward
Krok
i Robert Dobosz, Radni Gminy
Jedlińsk: Bożena Okrój, Zbigniew
Dobosz, Wojciech Żarłok, Janusz
Oﬁara i Marek Janiec. Uroczystego
otwarcia święta dokonał Wójt
Gminy Jedlińsk - Wojciech Walczak. Jak co roku impreza rozpoczyna się od degustacji, pieczonych
ziemniakiem, które są przygotowywane według dawnej tradycji
,,w żarze”. Wszystkich uczestników
imprezy częstował nimi sołtys wsi
Ludwików Mirosław Kaszuba.
Podczas imprezy można było
posłuchać
muzyki
ludowej
w wykonaniu zespołów: Czerwone
Korale z Ludwikowa, Kumosie z
Sadku, Królewskie Źródła z Jedlni
Kościelnej, ale także potańczyć
tradycyjnych tańców przy muzyce
ludowej w wykonaniu kapel: Sami
Swoi ze Żdzar i Braci Tarnowskich z
Domaniowa. Podczas uroczystości
wystąpiły również dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Ludwikowie, które
zaprezentowały ciekawy program
poświęcony głównemu bohaterowi imprezy ,,ZIEMNIAKOWI”.
Podczas święta roztrzygnięto konkursy. Największego ziemniaka w
tym roku wyhodował Jakub Choj-

nacki (1,52 kg), natomiast ziemniak o najciekawszym kształcie
urodził się na polu należącym do
rodziców Weronki Chojnackiej.
Najciekawszą rzeźbę z ziemniaka
przygotowała Wiktoria Bielińska. W konkursach dla dorosłych
mieszkańców zwyciężyła pani
Agnieszka Rus, natomiast w konkursach dla dzieci I miejsce przypadło drużynie w składzie: Karol
Paluch, Michał Kobza, Krystian
Celej, Jakub Chojnacki. Tradycyjnie odbył się konkurs na najlepiej
zatańczone tańce ludowe Polkę
i Oberka. Wystartowało w tym
konkursie dziewięć par. I miejsce
zajęła para Zoﬁa Lipiec i Stanisław Malinowski, drugie miejsce
Barbara i Stanisław Kwiecień, trzecie miejsce przypadło Mariannie
Kwiecień i Stanisławowi Woźniak.
Wszyscy uczestnicy konkursów
trwających podczas imprezy otrzymali nagrody. Tradycyjnie poczęstunek na imprezę przygotowali
mieszkańcy Ludwikowa. Impreza
trwała do późnych godzin wieczornych, przy muzyce młodzieżowej.
Składamy podziękowania właścicielom piekarni Expuch za nieodpłatne przekazanie ich produktów
na rzecz mieszkańców.
Podziękowania kierujemy również do tych osób, które przyczyniły
się do organizacji imprezy. Szczególne podziękowania należą się
młodym mieszkańcom Ludwikowa,
za zaangażowanie i pomocy podczas imprezy.
Agnieszka Gryzek

KONTROLA KANALIZACJI SANITARNEJ
Zakład Gospodarki Komunalnej informuje iż na terenie
Jedlińska, Jedlanki, Woli Gutowskiej, Piaseczna od dnia
09.09.2013r. rozpocznie się kontrola prawidłowości wykonania i eksploatacji przyłączy kanalizacyjnych podłączonych do
infrastruktury komunalnej. W szczególności nielegalnego podłączenia ścieków opadowych oraz wód drenażowych odprowadzanych z dachów i powierzchni utwardzonych posesji do
kanalizacji sanitarnej.
Takie działania szkodzą prawidłowemu działaniu infrastruktury sieci kanalizacji w gminie Jedlińsk.
Kontrole kanalizacji sanitarnej będą odbywać się przy
pomocy atestowanego urządzenia wprowadzającego parę
wodną do kanalizacji. Wydostająca się podczas kontroli para
nie ma żadnego negatywnego wpływu na środowisko i w najmniejszym stopniu nie jest szkodliwa dla zdrowia.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca z 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę o zbiorowym odprowadzaniu ścieków:Art. 9.1 Zabrania się wprowadzania ścieków opadowych
i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Art. 28.4a. Kto
wprowadza ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji
sanitarnej podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny
do 10 000 zł.
W przypadku ujawnienia wyżej wymienionych nieprawidłowości w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma właściciel lub
zarządca posesjizobowiązany jest do odcięcia nielegalnego
podłączenia ścieków opadowych i wód drenażowych od kanalizacji sanitarnej i zgłoszenia tego faktu do ZGK w Jedlińsku w
celu ponownej kontroli.
Niedostosowanie się do wezwania grozi poniesieniem
konsekwencji prawnych przez właścicieli lub zarządców
posesji zgodnie z ustawą.

Nabór do Koła Teatralnego dla dorosłych

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
zaprasza osoby, które pasjonują się teatrem oraz aktorstwem
i chcą zdobyć wiedzę o sztuce, a także rozwinąć
swoje umiejętności aktorskie.
Wszystkie osoby chętne do udziału w warsztatach prosimy
o kontakt z GCKiKF w Jedlińsku. Tel. 48 32 13 52
Prowadzone zajęcia będą nawiązaniem
i próbą odtworzenia Koła Teatralnego, które działało
w Jedlińsku pod koniec lat 50. XX wieku.

UWAGA ROLNIKU
Przypominam o możliwości uzyskania dopłaty do zakupionych nasion zbóż, roślin strączkowych i ziemniaków. Wnioski należy składać do Agencji Rynku Rolnego w Warszawie.
O aktualnych terminach składania wniosków poinformuję
Państwa w następnym wydaniu naszej gazetki.
Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwaliﬁkowany objęty jest
materiał siewny kategorii elitarny lub kwaliﬁkowany następujących gatunków roślin uprawnych:
1. W przypadku zbóż: jęczmień, owies nagi, owies szorstki,
owies zwyczajny, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto;)
2. W przypadku roślin strączkowych: bobik, groch siewny
(odmiany roślin rolniczych), łubin biały, łubin wąskolistny,
łubin żółty, soja, wyka siewna;
3. Ziemniak.
Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta
do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych,
wynosi w przypadku:
1. Odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
2. Odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo
1,7 jednostki siewnej;
3. Pszenicy twardej – 150 kg;
4. Odmiany populacyjnej żyta – 90 kg;
5. Odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
6. Odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
7. Odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
8. Odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki
siewne;
9. Pszenżyta – 150 kg;
10. Owsa zwyczajnego – 150 kg;
11. Owsa nagiego – 120 kg;
12. Owsa szorstkiego – 80 kg;
13. Łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
14. Grochu siewnego – 200 kg;
15. Bobiku – 270 kg;
16. Wyki siewnej – 80 kg;
17. Soi – 120 kg;
18. Ziemniaka – 2000 kg;
19. Mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin
zbożowych lub pastewnych wymienionych – 140 kg.
Irena Walczak
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Święto Plonów

fot. D.Osiej

fot. D.Osiej
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VIII Turniej Sołectw

fot. D.Osiej

::

fot. D.Osiej
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100. urodziny Pani Marii

września 2013 r. Pani
Marianna Kostecka
z domu Kalbarczyk obchodziła 100. urodziny. Urodziła
się w Nowych Zawadach 16
września 1913 r. Jubilatka
ma troje dzieci: 8 wnuków,
13 prawnuków i 1 praprawnuczkę. Obecnie Pani
Marianna mieszka z synem
i synową w Radomiu gdzie z
życzeniami udali się: Rafał
Rajkowski - kierownik delegatury MUW w Radomiu,
który przekazał życzenia
w imieniu premiera Donalda
Tuska, Zbigniew Gurtat - kierownik oddziału
spraw obywatelskich MUW
w Radomiu, Teresa Bartosiewicz - kierownik KRUS,
Wojciech Walczak - Wójt
Gminy Jedlińsk oraz Genowefa Szpotowicz, kierownik USC w urzędzie gminy
w Jedlińsku.

ruga edycja tego wydaD
rzenia została przygotowana przez LGD’’ Razem

dla Radomki’’, Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic, Wójta Gminy Jedlińsk przy
współpracy z PSP Bierwce
uzyskując doﬁnansowanie z
Unii Europejskiej z Programu
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Celem Jarmarku jest pokazanie piękna sztuki i kultury w
małych miejscowościach, aktywizacja mieszkańców i organizacji pozarządowych jak najszerszemu gronu osób.
I tak też było 15 września w
Bierwcach. Jarmark Ludowy stał
się miejscem spotkań pokoleń
zachowując tradycje i zwyczaje
ludowe przodków, muzykę i
tańce. Tego dnia wystąpiły dziecięce i młodzieżowe zespoły
ludowe oraz kapele. Program
rozpoczął się od powitania
przybyłych gości i występów
uczennic z PSP Bierwce uczęszczających na zajęcia artystyczne
do GCKiKF w Jedlińsku.
Następnie wystąpił Dziecięcy
Zespół „Zakrzewiaki’’ ,który
pierwszy raz gościł w Bierwcach. Kolejno Zespół Ludowy
„Wolanianki’’ z Wolanowa. Oba
zespoły zafascynowane kulturą
przodków chętnie powracają do
historii, zakładają stroje ludowe,
śpiewają, tańczą polkę, oberka,
kujawiaka.
W następnej kolejności wystąpili: Zespół Śpiewaczy Bieniędzice, Kapela Jana Wochniaka
z Wieniawy, Kapela Krzysztofa Rokicińskiego z Siekluk
gm.Stromiec, które w Bierw-
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Jarmark Ludowy w Bierwcach

cach prezentowały się już w
ubiegłym roku, podrywając do
tańca wiele par.
Kapela Tomasza Stachury z
Grabowskiej Woli gm. Potworów gościła w Bierwcach pierwszy raz. Za swój profesjonalny
występ otrzymała owacje na
stojąco. To podczas ich występu
został przeprowadzony konkurs
tańca ludowego. Niezależne Jury
z poza naszego terenu przyznała
trzy pierwsze miejsca:
1. Halina Tkaczyk gm. Wolanów i Jan Wochniak
2. Państwo Stachurscy z gm.
Potworów
3. Maria i Tadeusz Fudala z
Bierwiec
Dwa wyróżnienia dla: Danieli
Kucharskiej z Bierwiec i Witolda
Kowalczyka z Kruszyny.
Gościnnie wystąpiła Kapela
Henryka Zawadzkiego i Piotra
Kusztala ze Strzałkowa. Oprócz
występów mogliśmy spróbo-

kowania dla sponsorów za
pomoc w realizacji II edycji Jarmarku Ludowego w Bierwcach.
A sponsorami byli:
- Piekarnia Danuta i Marian
Rzeszotek z Sielc gm. Stromiec
- Piekarnia Expuch państwo
Jaworscy z Jedlińska
- Zakład Masarski’’ Czapla” z
Jedlińska
- Pani Julita Pawłowska z Radomia
- Anna Pysiak z Kruszyny
- Zakład fryzjerski „ Iwonka’’ z
Bierwiec
- Firma Handlowo-Usługowa
Szymon Wójcik z Bierwiec
- Firma Handlowo-Usługowa
„Misza’’& Malwina Oﬁara
I wiele, wiele innych osób
którym w imieniu Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy.
Zwieńczeniem imprezy była
wspólna biesiada przy ognisku
połączona z występami kapel.
Mimo niezbyt sprzyjającej
pogody humory i dobra zabawa
nam towarzyszyła, a bardzo
licznie zgromadzona publiczność w różnym wieku zachęcała
do kontynuowania tego typu
wydarzenia na kolejne lata.
Zorganizowany 15 września
Jarmark Ludowy w Bierwcach
po raz kolejny pokazał jak
ważne jest kultywowanie tradycji ludowych i ich promocja
wśród mieszkańców obszarów
wiejskich.

wać wielu przepysznych potraw
przygotowanych z produktów
tradycyjnych i lokalnych.
Na stoisku Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic
serwowano: kapustę z grochem,
pierogi, krokiety, bigos, pasztet
z cukini, smalec z ogórkiem,
wyroby wędliniarskie od Czapli oraz pieczywo z piekarni
Expuch Jedlińsk, pieczywo z
piekarni Rzeszotek z Sielc, a
także przepyszne ciasta: sernik, makowiec, drożdżowiec,
oponki i wiele różnych smakołyków upieczonych przez członkinie Stowarzyszenia.
Swoje stoiska z ręcznie wykonanymi pracami zaprezentowali: P. Andrzej Sławiński z
Prezes Stowarzyszenia
Wierzchowin, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic
‘’Wrzosowisko’’ gm. Przytyk,
Ewa Oﬁara
wyroby z ﬁlcu „Oczko’’ ze Skarżyska Kamiennej.
Więcej zdjęć na ostatniej
Były dyplomy dla występują- stronie tego numeru.
cych zespołów i kapel, podzię-

VI ZAWODY O PUCHAR WÓJTA GMINY JEDLIŃSK W STRZELECTWIE SPORTOWYM
września 2013 r. na strzel21
nicy w Piastowie odbył się
VI Turniej o Puchar Wójta Gminy

Jedlińsk w myśliwskim strzelectwie
sportowym.
W turnieju wzięło udział 24.
zawodników z kół łowieckich:
„Ryś”, „Rosomak” oraz „Knieja”,
które posiadają obwody na terenie
gminy Jedlińsk.
Po emocjonującej walce drużynowo zwyciężyło po raz kolejny
Koło Łowieckie „Ryś”. Indywidualnie zwyciężył Artur Lewandowski
z koła „Rosomak” przed Konradem
Jakubiakiem i Michałem Wójcikiem – obaj „Ryś”.
Zapraszamy na VII edycję zawodów już za rok.
Koło Łowieckie „Ryś”

S

W Jedlance po angielsku

towarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Wsi
Jedlanka „PERSPEKTYWY”, zakończyło realizację projektu „Mówimy po angielsku”, w ramach POKL, Priorytet IX
Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w regionach, 9.5. Oddolne
Inicjatywy Na Obszarach Wiejskich. Okres realizacji projektu
wrzesień 2012 – czerwiec 2013r.
Projekt skierowany był dla 30
Uczestnicy projektu wzięli
dzieci z Publicznej Szkoły Pod- również udział w warsztatach
stawowej w Jedlance. Uczniowie komputerowych oraz warsztaz klas I-III i IV-VI w grupach tach integracyjnych.
o zróżnicowanym poziomie,
Głównym celem projektu
oprócz zajęć typowo szkolnych, było podniesienie umiejętnomogli uczyć się języka angiel- ści i kompetencji językowych
skiego w formie blended – lear- wśród dzieci uczęszczających do
ning. Były to spotkania z profe- Szkoły Podstawowej w Jedlance.
sjonalnym lektorem, w szkole
oraz na platformie internetowej
Partnerem projektu była
na skype, a także konwersacje z gmina Jedlińsk.
native speakerem.
Aneta Żurowska

C

Młodzież podczas zajęć.

Przygarnij psa!!!

hętnych do adopcji psa prosimy o zgłaszanie się do
przytuliska dla psów na Urbanowie. Tel. 605 656 727

minny Ośrodek Pomocy
G
Społecznej w Jedlińsku
realizuje projekt systemowy,

którego celem jest aktywizacja
zawodowa osób z terenu gminy
Jedlińsk, zdolność do elastycznego dostosowania do wymogów rynku pracy oraz wzrost
atrakcyjności zawodowej osób
poszukujących pracy.
W miesiącu czerwcu zakończyły się grupowe i indywidu-

Kursy zawodowe w GOPS

alne spotkania z doradcą zawodowym oraz psychologiem.
W ramach poradnictwa zawodowego oraz psychologicznego
wśród uczestników nastąpił
wzrost umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz
zwiększenie wiary we własne
siły i umiejętności.
Od miesiąca września rozpoczęły się kursy zawodowe podnoszące kwaliﬁkacje zawodowe.

Każdy z 30 uczestników bierze
udział w co najmniej dwóch
szkoleniach.
W miesiącu październiku
przewidziane są warsztaty
wyjazdowe z zakresu Treningu
Kompetencji i umiejętności
Społeczno – Zawodowych.
Szkolenia zawodowe oraz
poradnictwo zawodowe i psychologiczne zostało zlecone
zewnętrznemu
wykonawcy,

który ma odpowiedni personel
i doświadczenie w przygotowaniu szkoleń.
Od miesiąca września 1 osoba
została objęta wsparciem edukacyjnym dla której sﬁnansowane
zostaną zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym.
Monika Gałek
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Z życia szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku

Wakacyjny wyjazd
z jedlińską CARITAS
Już dziewiąty raz w okresie
wakacyjnym, paraﬁalny zespół
CARITAS przy wsparciu ﬁnansowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Stowarzyszenia
„Perspektywy” w Jedlance oraz
dzięki osobom wspierającym
działalność charytatywną, zorganizował wyjazd dla dzieci ze
szkół podstawowych do Zakopanego. Obóz trwał od 10 do 20
lipca br. i wzięło w nim udział
trzydzieścioro uczniów z PSP
w Jedlińsku, Jedlanki, Starych
Zawad. Opiekę nad obozowiczami pełnił p. D. Cielniak i
ks. K. Piłat, któremu pomagał
przy pracy kleryk F. Lorenc.
W drodze do stolicy Tatr autokar zawiózł obozowiczów do
Łagiewnik, gdzie mogli obejrzeć sanktuarium Miłosierdzi Bożego, wjechać na wieżę
widokową i zwiedzić budowane Centrum Jana Pawła II.
Natomiast podczas pobytu w
Zakopanem uczestnicy mieli
możliwość podziwiania uroku
Tatr z Gubałówki, Kopieńca i
Nosala, zjeść pyszną szarlotkę
w Murowańcu oraz zachwycić
się Morskim Okiem. Wieczory
wypełniały wspólne zabawy,
dyskoteki i śpiew przy akompaniamencie różnych instrumentów. Uczniowie zostali zapoznani z historią Zakopanego,
zwiedzili kapliczkę w Jaszczurówce, spacerowali po Krupówkach, wjechali wyciągiem krzesełkowym na Wielką Krokiew,
mieli możliwość uczestniczenia
w koncercie Andrzeja Brand-

stettera i jego przyjaciół (ten
rodowity góral prowadzi fundację, która skupia osoby niepełnosprawne i to właśnie one
wykonywały utwory muzyki
popularnej przy wsparciu znanych polskich piosenkarek).
Artystom towarzyszyła kapela
góralska, chór dziewczęcy z
okolic Zakopanego oraz niesamowita orkiestra pod batutą
samego Adama Sztaby. Humory
dopisywały wszystkim. Nawet
najwięksi maruderzy zdobywali
swoje pierwsze szczyty; wysiłek
rekompensowały cudne widoki
i niezapomniane opowieści,
snute przez kierownika obozu,
p. D. Cielniaka. Za rok znów
tam będziemy!
„Wyruszamy
w kolejną podróż”
To hasło towarzyszyło inauguracji roku szkolnego 2013/14 w
Publicznej Szkole Podstawowej
im. T. Kościuszki w Jedlińsku.
Nowy rok szkolny 2013/2014
rozpoczęło 335 uczniów, którzy będą zdobywać wiedzę i
umiejętności w trzech klasach
„zerowych” Oddziału Przedszkolnego oraz 12 oddziałach
klas I-VI. Początek uroczystości
miał miejsce w kościele paraﬁalnym w Jedlińsku. Następnie uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami przeszli
do szkoły, by uczestniczyć w
uroczystości inauguracyjnej z
udziałem księdza prałata Henryka Ćwieka, Szkolnej Rady
Rodziców, uczniów, nauczycieli,
pracowników szkoły, rodziców.
Dyrektor szkoły - p. Dariusz

Występ uczniów podczas inauguracji roku szkolnego.

Cielniak - powitał wszystkich
gorąco, życząc wytrwałości i
sukcesów w nauce. Podziękował także władzom gminy i ﬁrmie ROSA-BUD S.A. za sprawnie przeprowadzone prace
remontowe, jakie odbyły się w
okresie wakacyjnym w szkole.
Dzięki uzyskanym funduszom
odnowiony został cały parter
szkoły: wymienione podłogi
w stołówce, korytarzu, salach
lekcyjnych. W miejsce płytek
PCV mamy teraz nowe tarketowe wykładziny. W tak wyglądającej szkole z przyjemnością
będą uczyć się i przebywać
uczniowie, do czego zachęcał
program artystyczny przygotowany przez uczniów klas piątych i szóstych pod kierunkiem
p. A. Kowalczyk i p. A. Kraski.
Prezentowano wiersze i piosenki. Szkolny zespół wokalny
wykonał utwory jeszcze pachnące latem, natomiast recytatorzy zabrali słuchaczy na wrześniową przechadzkę po lesie,
przypominając tym samym, że
skończył się już czas beztroskiej
wakacyjnej włóczęgi, a gwizd
pędzącego na kolonie pociągu
zastąpi teraz szkolny dzwonek.
Podczas wakacji sale lekcyjne
dla klas pierwszych, drugich i
trzecich oraz świetlica szkolna
wyposażone zostały w dodatkowe pomoce dydaktyczne w
ramach rządowego programu
„Radosna Szkoła”. Za uzyskaną
Msza święta na zboczach Kozieńca z udziałem uczestników dotację w wysokości 18.000 zł
kolonii i turystów.
zakupiono pomoce dydaktyczne

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie

Uczniowie klasy V witają wakacje.
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egoroczne wakacje w
PSP im. Jana Pawła w
Ludwikowie uczniowie powitali
wspólnym ogniskiem, jednak
beztroskie wakacyjne miesiące
minęły bardzo szybko. Czas
wracać do codziennych obowiązków!
Inauguracja roku szkolnego
2013/2014 w PSP im. Jana
Pawła II w Ludwikowie tradycyjnie rozpoczęła się o godzinie
9. 00. Przybyłych na uroczysty apel powitała Małgorzata
Sobień, która życzyła wszystkim uczniom, aby odkrywanie
wiedzy było dla nich źródłem

do miejsc zabaw w szkole oraz
sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą
motorykę. Miejsce zabaw w
każdej z klas jest teraz wyposażone w duże, miękkie klocki,
tory przeszkód, elementy lub
zestawy usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową
(układanki zachęcające dzieci
do zabaw i zajęć z rówieśnikami). Natomiast w świetlicy
szkolnej, po intensywnym
ruchu i zabawie, dziecko ma
możliwość wyciszenia, relaksu
czy indywidualnej pracy.
Co przed nami?
Każdy nowy rok – również ten
szkolny – zachęca do podejmowania coraz to nowych wyzwań.
My również chcemy dorównywać najlepszym, dlatego też w
nadchodzącym roku szkolnym
nasi uczniowie będą intensywnie doskonalili to, co jeszcze
należy doszlifować, by stanąć w
intelektualne szranki z najlepszymi w konkursach przedmiotowych, wyśpiewać zwycięstwo
w konkursach artystycznych
czy zmierzyć się ze swoimi słabościami podczas wytężonego
treningu przed zawodami sportowymi i być pierwszym na
mecie. Wiele przed nami, ale
wierzymy, że sumienną pracą
i wiarą w sukces można wiele
osiągnąć. Trzymajcie za nas
kciuki!
Bożena Cieślak,
Anna Kraska
nieustającej satysfakcji, a osiągane efekty powodem do dumy
i inspiracją dalszych poczynań.
Edukacja odbywać się będzie
w jednej klasie „zerowej”
Oddziału Przedszkolnego oraz
sześciu oddziałach klas I-VI.
Znacznie wzbogaciła się
oferta zajęć pozalekcyjnych
– uczniowie mogą m.in. uczęszczać na zajęcia koła teatralnego,
gimnastyki korekcyjnej, a najmłodsi (pięcio i sześciolatki) na
zajęcia z języka angielskiego.
Druga
część
apelu
poświęcona została tragicznym wydarzeniom z historii

▶

naszego kraju - 74 rocznicy
napaści wojsk hitlerowskich na
Polskę oraz zajęcia przez armię
sowiecką ziem wschodnich w
dniu 17 września 1939 r.
Uroczystość
rozpoczęcia
nowego roku szkolnego zakończyło wystąpienie przedstawicielek społeczności uczniowskiej, które przypomniały

utwory poetyckie nawiązujące
do końca lata i zbliżającej się
jesieni.
7 września uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w akcji
Narodowe Czytanie Dzieł Aleksandra Fredry pod patronatem Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego. Bajkę „O
sowie” czytali: Patrycja Kwie-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance

Beata Jagielska, dyrektor szkoły wita najmłoszych uczniów.

N

owy rok szkolny 2013/
2014 społeczność szkolna
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa
Załuskich z Jedlanki przywitała
uroczystą mszą i ślubowaniem
Pierwszaków. Dyrektor Beata
Jagielska powitała zgromadzonych uczniów, rodziców i gości
życząc wychowankom wielu
sukcesów na polu naukowym,
radości i wytrwałości w odkrywaniu swoich pasji. To kolejny
już rok, gdy uczniowie klas
IV-VI naszej szkoły będą mogli
rozwijać swoje zainteresowania
na zajęciach projektu „Nowe
umiejętności-szansą na lepszy
start” realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Mieszkańców Wsi Jedlanka
„Perspektywy” w partnerstwie
z Gminą Jedlińsk w ramach
POKL Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczo-

nych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych. Proponowane zajęcia
dodatkowe to: język angielski,
język niemiecki, nauka gry na
gitarze, keyboardzie, nauka gry
w szachy, zajęcia matematyczno-przyrodnicze z elementami
przedsiębiorczości oraz indy-

cień z klasy III, Bartosz Kwiecień z klasy V oraz Julia Stachura z klasy III. Uczeń klasy VI
Mateusz Jurczak na spotkaniu w
Bibliotece Gminnej zaprezentował fragment aktu I „Ślubów
panieńskich”.
Jak każdego roku cała społeczność uczniowska wzięła udział
w akcji „Sprzątanie świata”.

Uprzątnięto tereny bezpośrednio sąsiadujące ze szkołą oraz
przydrożne rowy. Cieszymy
się, że świadomość ekologiczna
dzieci i młodzieży jest coraz
większa, a troska o dobro planety, która jest naszym wspólnym domem, powszechna.

widualne i grupowe spotkania
z doradcą zawodowym celem
określenie własnej ścieżki rozwoju edukacyjnego. Zajęcia
językowe i edukacyjne będą prowadzone metodą peer learning
przy wykorzystaniu nowoczesnych cyfrowych technik uczenia się. Ponadto, nasi uczniowie
w czasie warsztatów teatralnych,
pod okiem aktorów z Radomskiego Teatru im. Jana Kochanowskiego, będą tworzyli swój
własny Teatr. Efekty na pewno
będą znakomite, tym bardziej,
że w minionym roku szkolnym
uczniowie brali udział w projekcie ,,Internetowy Teatr TVP dla
szkół”. Jest to nowatorska telewizyjna inicjatywa wykorzystująca nowoczesną technologię,
jako sposób dotarcia ze sztuką
wysokich lotów do masowej
młodej widowni.
W naszej szkole, wzorem lat
ubiegłych, wiele przedsięwzięć
to praca projektowa. Sukcesem
jest uzyskanie przez społeczność szkolną certyﬁkatu „Szkoła
z klasą 2.0”, a to dzięki temu, ze
wypracowaliśmy zasady dotyczące korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Program

pomagał rozwijać umiejętność samodzielnego myślenia
uczniów oraz wykorzystywać
wiedzę w praktyce. ,,Z małej
szkoły wielki świat’’, to kolejny
projekt, który był realizowany
przez uczniów i nauczycieli w
klasach I-VI. Dzięki temu, już
po raz drugi, nasi uczniowie
wyjechali w czasie wakacji na
Letnie Obozy Naukowe, gdzie
uczyli się samodzielności, integracji i kreatywności.
Ci uczniowie, którzy nie
mogli skorzystać z propozycji wyjazdu, w sierpniu wzięli
udział w III edycji Letniej Szkoły
Odkrywców. Studenci z Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin,
którzy prowadzili zajęcia z
wykorzystaniem metod naukowych, zachęcali podopiecznych
do twórczego rozwiązywania
problemów. Warsztaty pomogły uporządkować wiedzę oraz
zapewniły efektywną naukę
poprzez zabawę, gry logiczne,
strategiczne i grupowe.
Nowy rok szkolny to również kontynuacja Oceniania
Kształtującego, którego ideą jest
pozyskiwanie przez nauczyciela
w trakcie nauczania, informacji, które pozwolą rozpoznać,
jak przebiega proces uczenia się
uczniów, aby modyﬁkować dalsze nauczanie oraz dawać informację zwrotną pomagającą się
im uczyć.
W roku szkolnym 2013/2014
Życzymy Wszystkim Uczniom
i Nauczycielom wielu inspirujących pomysłów, które będą
owocowały sukcesami i satysfakcją z własnej pracy.

D. Mokosa

Barbara Michalska
Anna Paszkiewicz
Letnia szkoła odkrywców.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach

rojekt „O czym szumią
P
drzewa..” na rozpoczęcie roku szkolnego w PSP w
Bierwcach
Rozpoczęliśmy rok szkolny od
działań projektowych. Kolejny
raz – już trzeci z rzędu- otrzymaliśmy doﬁnansowanie do
realizacji projektu z Programu
Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka.
Tym razem nasze działania
mają charakter fotograﬁczno-literacki. Wraz z uczniami
i całą społecznością naszej
szkoły będziemy ewidencjono-

wać i utrwalać na fotograﬁach
stare drzewa rosnące w naszej
okolicy. Te fotograﬁe są kanwą
dalszych działań – zbierania
przez dzieci opowieści .. o czym
szumią stare drzewa…, pisania
krótkich wierszy o pięknie bierwieckiego krajobrazu, zorganizowania wieczornicy „U mistrza
Jana w gościnie”.
3 września odbył się plener
fotograﬁczny. Wraz z wolontariuszem naszego projektu
odbyliśmy krótkie spotkanie z
zasadami artystycznej fotograﬁi i ruszyliśmy w teren. Wokół

Uczestnicy pleneru fotograﬁcznego przed szkołą w Bierwcach (projekt
„O czym szumią stare drzewa…”)
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szkoły mamy piękny, stary, podworski park. Większość drzew,
a wśród nich dąb pomnik przyrody, nazywany przez nas „Staruszkiem”, zostały uwiecznione
na zdjęciach wykonywanych
przez ok. 50 osób – dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców
Bierwiec.
Już 18 września wyruszymy
na wycieczkę śladami czarnoleskiej lipy i dębów króla Jagiełły
(Augustów- Sycyna- Czarnolas
– Zwoleń – Garbatka Letnisko).
W dalszej perspektywie czekają
nas wieczór poetycki poświęcony Janowi z Czarnolasu,
wystawa fotograﬁczna podsumowująca projekt.
Zwieńczeniem
naszych
poczynań będzie wsadzenie

w okolicy szkoły 50 drzew.
Chcemy, aby zgodnie ze słowami Warrena Buﬀetta „Jeden
siedzi dziś w cieniu dlatego, że
inny dawno temu posadził w
tym miejscu drzewo”, zostały po
nas młode drzewa, które „dadzą
cień” następnym pokoleniom.
Zakładamy, że wszystkie zrealizowane działania przyniosą
efekty wychowawcze – nauczą
naszych uczestników szacunku
nie tylko do przyrody, ale i do
dziejów ojczystych, tych lokalnych i szerzej ogólnopolskich.
Ideą naszych działań jest motto
– „Człowiek jest jak drzewo
– pozbawiony korzeni umiera” .
Bożena Zbrożyna,
Anna Wilczyńska

Stary wiąz na placu szkolnym – jedno ze zdjęć wykonanych podczas pleneru fotograﬁcznego

Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku
Witamy bardzo serdecznie w nowym roku szkolnym,
cieszymy się że nasi uczniowie bezpiecznie spędzili czas
wolny i życzymy, aby nadchodzące miesiące były nie
tylko czasem wytężonej pracy,
ale niosły ze sobą także wiele
radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań
i uzdolnień. Pragniemy aby
każdy dzień spędzony w szkole
był dniem przynoszącym
nowe doświadczenia i wiedzę,
którą w przyszłości spożytkujecie jak najlepiej. Cieszymy
się, że i w tym roku szkolnym
mamy kolejną klasę integracyjną. Nauka w klasie integracyjnej sprzyja wykształcaniu
u uczniów postawy tolerancji,
akceptacji, empatii, gotowości służenia pomocą, a więc
przeciwdziała istniejącym tendencjom do wykluczenia osób
niepełnosprawnych ze społeczeństwa.
,,Mamy prawa”…
Podsumowując
jeszcze
poprzedni rok szkolny, informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego
Program
Upowszechniania
Praw Ucznia i Nauczyciela zajmującego się wspieraniem działalności oświatowej w zakresie
upowszechniania i ochrony
przestrzegania praw uczniów i
nauczycieli. Program odbył się
pod patronatem Minister Edukacji Narodowej, Rzecznika
Praw Obywatelskich, Komitetu
Ochrony Praw Dziecka, Rzecznika Praw Dziecka. Celem
programu była edukacja młodzieży szkolnej oraz nauczycieli
pod kątem przysługujących im
praw, a także dotyczących ich
obowiązków. Koordynatorem
akcji w gimnazjum była pani
pedagog Jolanta Politowska.
W przeciągu kilku miesięcy
wykonaliśmy szereg działań.
Wszyscy uczniowie na lekcjach
informatyki zarejestrowali się
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na stronie programu, następnie zapoznali się z materiałami
w formie e-booka, rozwiązali
test i wydrukowali certyﬁkaty.
Do akcji aktywnie włączyli się
nauczyciele i także zarejestrowali się na stronie programu.
Otrzymaliśmy również naklejki
o tematyce praw ucznia, które
cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.
Wychowawcy przeprowadzili
w swoich zespołach klasowych
konwersatoria na ten temat.
Do ostatniej chwili walczyliśmy
o jak najwyższą lokatę w Polsce.
Cieszymy się, że znajdujemy się
na 19 miejscu w rankingu szkół
www.mamyprawa.pl/ranking/.
A zatem zgodnie z Regulaminem przynależymy do świadomej społeczności szkolnej. Rozstrzygnięcie rankingu nastąpiło
01.07.2013. Poza tym pedagog
szkolny przygotowała materiały
ze strony www. pedagogszkolny.
pl dotyczące odpowiedzialności
prawnej nieletnich.
XVII Piknik Naukowy…
15 czerwca 2013 roku 80
gimnazjalistów wzięło udział w
wyciecze do Warszawy na XVII
Piknik Naukowy Polskiego
Radia i Centrum Nauk Koper-

Młodzież podczas pokazów na pikniku naukowym.

nik. Organizatorem wycieczki
była pani Aldona Kaim, w
wycieczce wzięło udział 10
nauczycieli-opiekunów
młodzieży. Tym razem piknik zorganizowany został na Stadionie Narodowym. Pojawiło się
około 200 instytucji z 22 krajów
świata. Hasłem tegorocznego
Pikniku było „Życie”. Przez
cały dzień uczniowie za darmo
mogli zobaczyć między innymi:
roboty, które naśladują naturę,

Gimnazjaliści na stadionie narodowym w Warszawie.

stanowisko Centralne Laboratorium Kryminalistycznego Policji
i zrobić odcisk swoich linii papilarnych, niewidzialną wystawę
czyli interaktywną podróż
w świat czterech zmysłów. Dużą
atrakcją była możliwość zwiedzenia Stadionu Narodowego
i szatni piłkarzy. Wyjazdy na
Piknik Naukowy tak spodobały
się uczniom, że już mamy chętnych na tegoroczny wyjazd.
,,Chwyć energię”- konkurs
fotograﬁczny.
7 czerwca 2013 roku w Wieniawie odbyło się podsumowanie konkursu fotograﬁcznego ,,Chwyć energię”, którego celem była popularyzacja
i wykorzystanie innowacyjnych
energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań na terenie
Związku Gmin ,,Radomka”. Aż
15 gimnazjalistów wzięło udział
w konkursie. Otrzymaliśmy
wyróżnienie dla Publicznego
Gimnazjum w Jedlińsku, natomiast Martyna Partyga z klasy
IIIc zajęła III miejsce otrzymując nagrodę rzeczową. Gratulujemy uczennicy jak i pani Teresie Leśniewskiej nauczycielce
plastyki.
Justyna Salak

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach
września 2013r. uczniowie
2
PSP im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach roz-

poczęli kolejny rok szkolny. Tradycyjnie pierwsze powakacyjne
spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza Święta w
Kaplicy w Starych Zawadach.
Następnie wszyscy udali się
do szkoły, gdzie Pani Dyrektor
Barbara Deleska oﬁcjalnie zainaugurowała nowy rok szkolny
2013/2014. Pani Małgorzata
Błach przypomniała o 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej (1 września 1939r.). Wszyscy uczcili minutą ciszy pamięć
poległych, a delegacja klasy 6
zapaliła znicz i złożyła kwiaty
przy pomniku w sali historycznej. Na uroczystość przybył
Sekretarz Gminy Jedlińsk Włodzimierz Dłużewski, który oﬁcjalnie przedstawił nową Panią
Dyrektor Szkoły i życzył wszystkim owocnej pracy na nadchodzący rok szkolny oraz poruszył
temat bezpieczeństwa w domu,
w szkole, a także w drodze do i
ze szkoły. Następnie uczniowie
udali się wraz ze swoimi wychowawcami do klas. To był dzień
szczególny głównie dla dzieci,
które po raz pierwszy będą
uczęszczać do szkoły. Wszystkim życzymy wielu, wielu sukcesów.
Wielkim sukcesem naszej
szkoły było zajęcie II miejsca
w Ogólnopolskim konkursie
VII edycji programu „Kolorowe

ZSP we Wsoli

28

czerwca 2013 roku
odbyło się w ZSP we
Wsoli uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie dyrektora Edwarda Kroka.
Zakończenie rozpoczęto pięknym pokazem poloneza zatańczonym przez uczniów kończących szkołę podstawową i
gimnazjum. Następnie uczniowie przedstawili program artystyczny przygotowany przez
nauczycieli i uczniów klas VI
SP i III Gimnazjum, na który
składały się wiersze, piosenki,
pokazy taneczne i pokazy artystyczne w wykonaniu naszych
szkolnych aktorów.
Na zakończenie uczniowie
wyrecytowali wiersz dla pana
dyrektora Edwarda Kroka i wręczyli mu kwiaty, pamiątkowy
upominek - maskotkę Boba
Budowniczego i kubek z tą postacią, a wszyscy nauczyciele wspólnie z uczniami zaśpiewali pożegnalną piosenkę. Wszyscy byli
bardzo wzruszeni. Pana Dyrektora żegnali nie tylko uczniowie.
Nauczyciele i pracownicy szkoły
wręczyli swojemu Szefowi okazjonalną statuetkę, a przedstawiciele związków zawodowych
ZNP i Rady Rodziców drobne
upominki i kwiaty, które mają
panu Krokowi przypominać
na ZASŁUŻONEJ emeryturze
o pamięci współpracowników
i całej społeczności szkolnej.
Dorota Jędrasiewicz

boiska… czyli Szkolna Pierwsza
Liga”. 24 czerwca zakończyło
się głosowanie internautów, w
wyniku którego wyłonionych
zostało dziesięć szkół z pośród
133 z całej Polski. Wśród nich
znalazła się nasza szkoła. Z
niecierpliwością czekaliśmy na
werdykt jury. 28 czerwca o
godzinie 12.00 wspaniała wiadomość – II miejsce Publiczna
Szkoła Podstawowa w Starych
Zawadach. W ostatnim dniu
wakacji otrzymaliśmy nagrody:
bramki, zestaw do unihokeja,
stół do tenisa, komplet piłek,
stroje piłkarskie, farby Śnieżka
za 1500zł. Konkurs pochłaniał
ogrom czasu i systematycznego,
codziennego głosowania przez

okres jednego miesiąca. Dlatego
wszyscy ostro wzięliśmy się do
pracy. Około dwóch tygodni
powstawała praca. Wykonana
była w formie przestrzennej
tzw. instalacji plastycznej. Miejscem, w którym praca została
umieszczona, było trawiaste
boisko, na którym zostały rozłożone różnobarwne tkaniny o
wymiarach 3m na 5m imitujące
„boiska” przeznaczone do gry
w piłkę nożną, ręczną, plażową,
siatkówkę, unihokeja, tenisa. Na
boiskach stały dzieci w kolorowych strojach, które trzymały
w rękach ogromne piłki, kije
do unihokeja, rakiety do tenisa
ziemnego. W trakcie wykonywania pracy dzielnie promowaliśmy cały konkurs poprzez:
wykonanie ulotek, zamieszcze-

nie informacji na temat konkursu i sposobie głosowania
na naszą szkołę w bezpłatnej
gazecie „OKO”. Na naszej stronie internetowej www.pspstarezawady.edupage.org na bieżąco umieszczane były opisy
udokumentowane zdjęciami z
poszczególnych etapów tworzenia pracy konkursowej. Wszyscy
uczniowie naszej szkoły promowali konkurs poprzez noszenie
koszulek z napisem „Kolorowe
boiska”. Każde dziecko dodatkowo wykonało pracę o swoim
wymarzonym boisku. Prace
zostały wyeksponowane przed
budynkiem szkoły, by przechodnie i rodzice mogli je podziwiać.
Jeszcze raz składamy serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zdobycia
tej nagrody.
Szczególnie
dziękujemy
uczniom, nauczycielom, rodzicom naszej szkoły, pracownikom gminy, dyrektorom DPS
w Jedlance, Firmie Provident
z Radomia, pracownikom
Ośrodka Zdrowia w Bierwcach,
szkołom z terenu gminy Jedlińsk,
szczególnie PSP Bierwce, ZSP
Wierzchowiny, ZSP Wsola,
PG Jedlińsk, zaprzyjaźnionym
szkołom oraz wszystkim, którzy oddali głos na naszą szkołę.
Wielkie ukłony i podziękowanie kierujemy pod adresem
redakcji Gazety ”OKO”, która
systematycznie
promowała
i dopingowała chętnych do głosowania.
K. Bartos, I. Śmiechowska

Panu Dyrektorowi, Edwardowi Krokowi!
„Wierszem dziękowanie”

Dzisiejszy dzień piękny zakończenia roku,
wzruszeń moc nam daje i łzę kręci w oku.
Żegnamy trzeciaków pioseneczką rzewną,
choć myślimy, że niechybnie zajrzą tu na pewno.

Żeby taką piękną szkołą dzisiaj się poszczycić,
trzeba było ze złem walczyć, jak gorycz je wypić.
Czasem kręte były drogi, przeciwników wielu,
lecz nie mogli Ci przeszkodzić w dotarciu do celu.

Jest tu jeszcze KTOŚ TAK WAŻNY do tego żegnania,
że nas trema bardzo zjada przy podziękowaniach.
To NASZ PAN DYREKTOR, to NASZE KOCHANIE,
co mu oczkiem w głowie było szkoły powstawanie.

Nie chcemy Cię żegnać PANIE DYREKTORZE,
chcemy bardzo byś zaglądał tu o każdej porze.
Przychodź do nas jak przyjaciel w każdej wolnej chwili,
gdyż za Tobą już od września będziemy tęsknili.

DROGI PANIE DYREKTORZE, bardzo się starałeś,
jak BOB BUDOWNICZY ciągle budowałeś.
Choć czasem kłopotów sporo tutaj miałeś
i tak przecież śliczną szkołę calutką oddałeś.

Mówimy dziś o tym patrząc łzawym okiem,
bo możemy się nie spotkać w gronie tak szerokim.

Z pięknymi klasami, salą gimnastyczną,
stołóweczką jak marzenie, obszerną świetlicą.
Można się tu bawić, sport uprawiać stale,
skakać ile wlezie, na parkietach szaleć.
I nic złego się nie stanie podczas tej zabawy,
Kłapouchy wraz z Puchatkiem pilnują tu sprawy.
Nie brak tutaj hula-hopów i innych przyrządów,
które robią z nas „laseczki”, a z chłopaków „Bondów”.
Toalety lepsze, niż w niejednym wiejskim domku
i przestronne korytarze z mnóstwem tablic z korków.
nie ma żadnych przeciwwskazań do ganiania w berka.
Choć ze ścian wyżyn Gombrowicz trochę srogo zerka,

Jak dziękować Ci, KOCHANY PANIE DYREKTORZE?
Trzeba sercem wypowiedzieć, gdy słowo nie może.
Widząc pracę wielką Twoją, słowa grzęzną w krtani,
więc Cię tylko o wdzięczności swojej zapewniamy.
Do zapewnień naszych miłych dodać coś należy!
Już z kwiatami w Twym kierunku młodzież szkolna eży.
Boba też wręczamy, przytulankę małą
i kubeczek z tą postacią symboliczną całą.
Gdy siądziesz na ławce w swoim ogródeczku,
popijając kawkę pyszną po troszeczku,
spoglądaj na szkołę, ciesz się , nie martw wcale!
To TWA CHLUBA, TWOJE DZIEŁO, wyrosło wspaniale.
Mirosława Kalinowska

Pragniemy wyrazić wdzięczność za
SZKOŁĘ MARZEŃ – NASZĄ SZKOŁĘ
SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKA
Zespołu Szkół Publicznych im. Witolda Gombrowicza we Wsoli
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nna
Rędzia
mistrzynią
Starego
KontyA
nentu w piłce nożnej! Brązowy medal Anny
Kapusty w zapasach na OOM, Filip Wójcik tuż za podium

ze specjalizacją piłki nożnej w
Radomiu - dodaje na koniec
tata. Po powrocie ze Szwajcarii
w Pucharze Rok Cup Poland, sprinterska sztafeta ULKS Ania wraz z zespołem SportoCzwórki Radom odniosła
Jedlińsk w ﬁnale Mistrzostw Polski, piłkarskie zespoły wej
kolejny sukces. Zdobyła srebrny
w połowie jesiennej rundy.
medal w Mistrzostwach Polski
w piłce nożnej plażowej kobiet
(Beach Soccer), które odbyły
się w Ustce. W zespole tym
grała także kolejna wychowanka
gimnazjum w Jedlińsku - Magdalena Szymańska. W połowie
września Rędzia zainauguruje
występy w kadrze kobiet do lat
19. Wyjeżdża do Słowenii na turniej eliminacyjny do Mistrzostw
Europy U-19, w którym Polki
zmierzą się w grupie z Albanią,
Słowacją i Włochami.

Anna Rędzia z tatą Dariuszem.

W blasku
największym moim kibicem.
szwajcarskiego złota
Mając kilka lat, chodziłam z tatą
W czerwcowym numerze na mecze w Bierwcach, później
naszej gazety pisaliśmy, że Anna zaczęłam kopać pod jego czujRędzia jedzie do Szwajcarii po nym okiem z chłopakami z
medal. Prognoza sprawdziła się. drużyny młodzieżowej. Mama
Ania, wspólnie z koleżankami początkowo obawiała się o
z reprezentacji Polski wywal- moje zdrowie i naukę, ale z czaczyła tytuł Mistrza Europy w sem również wspierała mnie w
piłce nożnej kobiet do lat 17. W realizacji moich planów. Kiedy
ﬁnałowym turnieju w Szwajca- zaczęłam dojeżdżać na treningi
rii Polki okazały się najlepsze. do Radomia rodzice wozili mnie
Pokonały w półﬁnale Belgię a systematycznie, oczywiście częw meczu o złoto potęgę kobie- ściej jechałam z tatą.- opowiada
cego futbolu – Szwecję. Rędzia Ania. - Tak naprawdę zainteregrała we wszystkich spotka- sowałam się piłką, kiedy dostaniach, zarówno
łam prawdziwy
eliminacyjnych
kompletny strój
jak i ﬁnałowych,
piłkarski. Był
będąc podstato
upominek
wową
zawodod cioci, który
niczką
bloku
dostałam
w
d e fe ns y w ne go
dniu pierwszej
re pre z e nt a c j i .
komunii św. Tygodnik „Piłka
wspomina. Tata
Nożna” porówAni,
Dariusz
nywał jej skuuzupełnia - Ania
teczną grę do
już w wieku
postawy naszego
trzech lat, w
najlepszego
trakcie podwórreprezentacyj- Złote trofeum Ani.
kowych zabaw
nego obrońcy,
ze mną, potrażartobliwie
nazywając
ją ﬁła mocno kopnąć piłkę. Jako
„Piszczkiem w spódnicy”. Przy- dziesięciolatka zagrała w regupomnijmy, że w drużynie była larnych rozgrywkach wspólnie
jedyną reprezentantką Mazow- z chłopakami. W 2008 roku
sza. O sukcesie polskiej repre- zaczęła trenować w Zamłyniu
zentacji było głośno – zarówno i dwa miesiące później dostała
w mediach ogólnopolskich jak powołanie do kadry Mazowsza.
i lokalnych. Mówi się, że każdy Wystarczył rok i przyszła nomisukces ma wielu ojców. Także i nacja do kadry narodowej do
ten – podkreślano zasługi tre- lat 15 - mówi z dumą. - Od lat
nera reprezentacji, niewątpliwie pasjonuję się sportem, w szczeradomskich klubów Zamły- gólności piłką nożną. Sam nie
nia i Czwórki, „swoje pięć miałem możliwości trenowania
minut” miały również szkoły, w sposób profesjonalny, dlado których Ania uczęszczała i tego też postanowiliśmy z żoną
z którymi odnosiła sportowe umożliwić to córkom. Starsza
sukcesy – podstawówka w Sta- Ola, trenująca lekką atletykę,
rych Zawadach i gimnazjum w tym roku będzie zdawała
w Jedlińsku. Natomiast sama maturę w liceum sportowym
zawodniczka podkreśla jedno- w Warszawie. Ania, po skońznacznie. – Gdyby nie pomoc czeniu gimnazjum w Jedlińsku,
rodziców, nie grałabym w piłkę. mimo kilku ciekawych ofert z
Futbol to pasja taty, który jest kraju, wybrała szkołę sportową
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Z aren
olimpiady młodzieży
Uczennica
gimnazjum
w Jedlińsku, Anna Kapusta zdobyła w Zgierzu brązowy medal
Mistrzostw Polski Kadetów w
ramach XIX Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży ŁÓDZKIE 2013 w zapasach. Przypomnijmy, że w grudniu ub.r.
Ania wywalczyła tytuł mistrzyni
Polski młodziczek. Na wiosnę
już jako kadetka, zdobyła brązowy medal w Pucharze Polski
i tym samym zapewniła sobie
udział w ﬁnałach OOM. Na
olimpiadzie powtórzyła swój
pucharowy wyczyn, będąc najmłodszą zawodniczką w gronie
medalistek. W wadze do 60 kg,
jedyną walkę, która przegrała,
stoczyła ze srebrną medalistką,
starszą o rok Pauliną Nastarowicz z Kraśnika. Reprezentuje
klub Olimpijczyk Radom i prowadzi ją Urszula Węgrzycka.
Do ﬁnałów OOM w strzelectwie zakwaliﬁkowały się trzy
zawodniczki ULKS Jedlińsk.
W eliminacjach w Warszawie,
zmierzyli się reprezentanci
trzech województw: łódzkiego,
podlaskiego i mazowieckiego. W
konkurencji z karabinu pneumatycznego – 40 strzałów (kpn-40)

z zawodniczek ULKS najlepiej zaprezentowała się Izabela
Pisarek, która była dziewiąta z
dorobkiem 374 pkt na 400 możliwych. Magdalena Kowalczyk
zajęła 14 miejsce -363 pkt, tuż za
nią Agata Kupis -358 pkt. Cała
trójka uzyskała prawo startu w
ﬁnałach OOM. Mimo, że gospodarzem olimpiady była Łódź to
ﬁnałowe zawody w strzelectwie
odbyły się na obiektach Zawiszy
Bydgoszcz. Tym razem, najlepiej
celowała Kupis, która uzyskała
wynik identyczny jak Iza w eliminacjach. 374 pkt to rekord
życiowy Agaty i ostatecznie 20
miejsce w ﬁnałach. Z wynikiem
367 pkt. zakończyła rywalizację
Pisarek zajmując 28 miejsce.
Kowalczyk, uzyskując 350 pkt,
zajęła dalsze miejsce. - Dziewczętom zdecydowanie zabrakło doświadczenia w startach
w zawodach dużej rangi. Częściowo wynikało to z powodu
problemów ﬁnansowych kadry
wojewódzkiej. Cieszę się, że do
tej imprezy zakwaliﬁkowały się
wszystkie nasze zawodniczki
startujące w eliminacjach. Teraz
głównym celem będzie start w
przyszłorocznych drużynowych
Mistrzostwach Polski Juniorów.
Jest drużyna i duża szansa na
dobry wynik – ocenił występ
swoich podopiecznych Mariusz
Kilar.
Zaledwie 0,8 sek. zabrakło
Justynie Paluch do występu w
ﬁnałach OOM w lekkiej atletyce.
Po dobrych startach w Kielcach
i Łodzi w biegu na 400m przez
płotki dwukrotnie poprawiała
rekord życiowy. Niestety, uzyskane
rezultaty nie zagwarantowały
prawa startu w ﬁnale. Kolejna
szansa za rok, bowiem Justyna
rywalizowała ze stawką starszych
o rok zawodniczek. O postępach
naszej płotkarki świadczą dobre
występy we wrześniowych mityngach w Warszawie, w których
poprawiła rekordy życiowe i klubowe na płaskim dystansie 400 m
oraz 100 m przez płotki.

Medalistki OOM w zapasach w wadze do 60. kg. Na najniższym stopniu
Anna Kapusta - pierwsza z prawej. fot. sportradom.pl
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W konkurencji kpn 30 na
czwartym miejscu uplasował się
Patryk Świąder 266 pkt (na 300
możliwych), piąty był Krystian
Piwowarczyk 263 pkt, siódmy
Karol Lipiec 247 pkt. W gronie
młodziczek Monika Kozłowska
zajęła ósmą pozycję – 256 pkt,
Joanna Oﬁara dwunastą 250 pkt
a Patrycja Pacała czternastą-246
pkt. W klasyﬁkacji drużynowej
ULKS na szóstym miejscu wśród
10 sklasyﬁkowanych klubów.

Reprezentantki ULKS Jedlińsk na OOM w strzelectwie- Od lewej: Izabela
Pisarek, Agata Kupis i Magdalena Kowalczyk.

Tuż za podium
Filip Wójcik zakończył tegoroczny
sezon
kartingowy.
Uczeń gimnazjum we Wsoli
w bieżącym sezonie reprezentował Moto Klub Radom i rywalizował w Pucharze ROK CUP
Poland w klasie Junior ROK 125.
Po trzech rundach plasował się
wysoko, mając realne szanse na
zdobycie medalu w końcowej
klasyﬁkacji. W okresie letnim
Filip wystąpił w kolejnych trzech
pucharowych
eliminacjach.
W czwartej rundzie na torze
w Starym Kisielinie zajął 8 miejsce. Znakomicie zaprezentował
się w Poznaniu, gdzie był drugi.
Szósta, ostatnia runda ponownie odbyła się na kartodromie
w Starym Kisielinie i zakończyła
się zdobyciem szóstej lokaty.
W
klasyﬁkacji
generalnej
Pucharu ROK CUP Poland Filip
ostatecznie uplasował się na
wysokim czwartym miejscu.

kroczyły strefę zmian i zostały
zdyskwaliﬁkowane.
Srebrny
medal wywalczyła Marta Śpiewak, pchając kulę na odległość
10,25 m, zaledwie 13 cm gorzej
od swojego rekordu życiowego.
Brązowy medal dla Patryka Szatana, który w biegu na 2000m
ustanowił rekord życiowy z czasem 6,08,28 min. To drugi medal
Patryka w MMM. W marcu

Pobiegną w ﬁnale
Dobrze traﬁli z formą lekkoatleci ULKS Jedlińsk na Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (tzw. Makroregion), które
odbyły się w Pasłęku. Skromna,
10-osobowa ekipa wywalczyła
trzy medale, 16 punktów PFSM
i zakończyła rywalizację drużynową na 7 miejscu wśród 38
klubów. Zawody odbywały się w
trudnych warunkach, przy mocnym wietrze i ciągłej mżawce,
co miało wpływ na osiągane
wyniki. Znakomicie wykorzystały swoją szansę dziewczęta
biegające w biegu rozstawnym
4x100 m, zdobywając złoty
medal ze swoim najlepszym w
sezonie wynikiem 51,53 sek.
W składzie sztafety z Jedlińska,
która w czerwcu zdobyła złoty
medal w ﬁnale ogólnopolskiej
gimnazjady w Łodzi nastąpiła
istotna zmiana. Najmocniejszą i najbardziej doświadczoną
Justynę Paluch (jest już juniorką)
zastąpiła młodsza o dwa lata
Angelika Górka, która dołączyła
do Eweliny Kucharskiej, Katarzyny Szczęsnej i Pauliny Paluch.
Należy dodać, że dziewczętom
pomógł łut sportowego szczęścia bowiem biegaczki z Radomia, będące murowanymi kandydatkami do zwycięstwa, prze-

Ewelina Kucharska w skoku w dal.

zdobył srebro w biegach przełajowych. Cenne punkty zdobyli
jeszcze P.Paluch - piąta na 100
m, M.Śpiewak - szósta w dysku,
Marcin Kowalczyk - siódmy
w biegu na 1000 m, E. Kucharska
– ósma w skoku w dal, Paulina
Walczak - dziesiąta w oszczepie
i biegu na 100 m ppł, Adrianna
Jakubowska - dziesiąta w kuli
i Sylwia Kurek - jedenasta
w kuli i dysku. Po zweryﬁkowaniu
wyników z makroregionów okazało się, że w Mistrzostwach Polski Młodzików wystąpi sztafeta
z Jedlińska, która znalazła się
w gronie najlepszych w Polsce
ośmiu ekip - razem z zespołami
z Krakowa, Wrocławia, Bydgoszcży, Białegostoku, Szczecina i Gryﬁna. Indywidualnie
w ﬁnale wystąpią: Śpiewak
w rzucie dyskiem, Szatan
w biegu na 2000 m i Paluch
w skoku w dal. Mistrzostwa
odbędą się w ostatni weekend
września na stadionie MOSIR
w Radomiu.
Z dorobkiem 10 punktów wrócili z Białegostoku z mistrzostw
makroregionu w strzelectwie
młodzicy ULKS Jedlińsk. Chociaż nie zdobyli medalu to uzyskali sporo dobrych wyników,
bijąc swoje rekordy życiowe.

Start na pięć (medali)
Bardzo dobrze zaprezentowali
się zawodnicy ULKS Jedlińsk w
Mistrzostwach Mazowsza Młodzików w lekkiej atletyce. W
klasyﬁkacji medalowej wśród
26 klubów zajęli 3 miejsce ustępując jedynie ekipom MKS
Pułtusk i Skry Warszawa. Dwa
złote medale wywalczyła Katarzyna Szczęsna. Wygrała bieg na
dystansie 300 m i sztafetę 4x100
m wspólnie z Eweliną Kucharską, Angeliką Górką i Pauliną
Paluch. Paulina do złota w
sztafecie dorzuciła dwa medale
brązowe w skoku w dal i biegu
na 100m przez płotki. Ostatni

medal, a jedyny srebrny, to
zasługa Marty Śpiewak, która w
konkursie pchnięcia kulą ustąpiła jedynie najlepszej w Polsce
Mai Ślepowrońskiej z Pułtuska. Z
ciekawszych wyników na wyróżnienie zasługują czwarte miejsce
Śpiewak w rzucie dyskiem oraz
piąte lokaty Eweliny Kucharskiej
w skoku w dal i Patryka Szatana
w biegu na 1000 m.
Grać tak jak
w siódmej kolejce
Początek występów w jesiennej rundzie piłkarskich zespołów naszej gminy trudno

zaliczyć do szczególnie udanych. W rozgrywkach Colo
Sport klasy A w grupie II GKS
Jedlińsk grał w kratkę, odnosząc
dwa zwycięstwa, dwie porażki
i jeden remis. Dobrze spisujący
się w ubiegłym sezonie, Orzeł
Jedlanka zaczął fatalnie od
przegranych i zaledwie jednej
wygranej. Kibiców Orła szczególnie zabolała porażka 0:1
w gminnych derbach, w których
Jedlińsk na boisku rywala udanie zrewanżował się za wiosenną
porażkę poprzedniego sezonu.
Dopiero na półmetku rundy,
w siódmej kolejce, oba nasze
zespoły odniosły cenne zwycięstwa – Jedlińsk u siebie z Kraską Jasieniec 6:4, Orzeł w Przytyku z Sokołem 1:0, wyraźnie
poprawiając bilans punktowy i
pozycję w tabeli. Aktualnie GKS
jest szósty a Orzeł jedenasty.
Jedlińsk przegrał mecze z drużynami liderującymi a punkty
zdobył w czterech spotkaniach z
zespołami zamykającymi tabelę.
O końcowym wyniku rundy piłkarzy GKS zdecydują potyczki
z zespołami środka tabeli.
W przypadku piłkarzy z Jedlanki
zachowanie tendencji wzrostowej ich formy z pewnością wpłynie na poprawę pozycji drużyny.
W rywalizacji Colo Sport klasy
B w grupie I, Strażak Wielogóra, który zgłaszał w ubiegłym
sezonie aspiracje do awansu,
zaczął przeciętnie. Nie do pokonania okazał się zespół Wisły
Chotcza. Na własnym boisku
Strażak grał dobrze. Jednak
po pogromie 12:0 z Łaziskami
przyszła porażka z …Wisłą
– tym razem z Solca. Humory
kibicom poprawiła ostatnia
wygrana z liderem z Zajezierza i to aż 3:0. W efekcie szósta
pozycja i niewielka strata trzech
punktów do prowadzących.
Radomski Okręgowy Związek
Piłki Nożnej ogłosił kadrę młodzików okręgu z rocznika 2002.
Wśród 28 powołanych na konsultacje jedenastolatków znalazł
się Miłosz Pomarański z GKS
Jedlińsk. Warto dodać, że zespół
Miłosza, grający w radomskiej
lidze
młodzików prowadzi
w swojej grupie mając aktualnie
dwa zwycięstwa i jeden remis.
Krystian Kilar

Medaliści mistrzostw makroregionu. Od lewej: E. Kucharska, Paulina Paluch,
Katarzyna Szczęsna, Angelika Górka, Patryk Szatan i Marta Śpiewak.
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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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