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:: Słowo Wójta ::
Drodzy Państwo.
Lato to upragniony czas wypoczynku, podróży i licznych
spotkań na świeżym powietrzu. Życzę Wszystkim ciekawych
przygód, interesujących znajomości a przede wszystkim tego,
aby zbliżające się wakacje pozwoliły Państwu zregenerować
siły na następny rok.
Lato to również czas wytężonej pracy rolników. Życzę Wam Państwo dobrego
urodzaju , słońca i deszczu wtedy kiedy będą najbardziej potrzebne a także takiego
zbytu i cen na płody rolne, które pozwoliłyby Wam z wiarą spojrzeć w przyszłość.
Wojciech Walczak
:: Spotkanie z Martą Fox ::
W ramach XXVIII Radomskiej
Wiosny Literackiej dn. 20.04.2005
roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlińsku odbyło się spotkanie
autorskie z Martą Fox.
Marta Fox - polonistka, teatrolog, krytyk, poetka i prozaik.
Urodziła się w 1952 roku w Siemianowicach Śląskich. Jest laureatką wielu nagród. Dziś jest
autorką 23 wydanych książek,
głównie dla młodzieży, Niektóre z nich weszły do kanonu lektur

szkolnych.
Swoje teksty drukowała w czasopismach: „Goniec Teatralny”, „Teatr”, „Opcje”, „Poezja”, „Twój Styl”, „Magazyn
Literacki”, „The Sermation Review”.
Jej teksty były wiernie tłumaczone na język angielski,
niemiecki, hiszpański.
Powieści dla młodzieży Marty Fox od kilku lat określane są mianem bestsellerów i znajdują się na pierwszym
miejscu w rankingach czytelniczych.
Oto niektóre z nich: „Batoniki Always miękkie jak deszczówka”, „Agaton-Gagaton: jak pięknie byś sobą”, „Paulina”, „Romeo zjawi się potem”, „Po nitkach babiego lata”,
„Do rana daleko”, „Zanim nadejdzie rozstanie”, „Więc nie
wiń mnie za to”.
Przez krytykę została nazwana objawieniem polskiej
powieści młodzieżowej. Jej pisarstwo skupione jest wokół
zagadnień, które wymagają rewizji postawy życiowej, podjęcia odpowiedzialności za własne decyzje.
Spotkanie z autorką upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze. Uczestniczyła w nim młodzież gimnazjalna z
Jedlińska i Wsoli.
Grażyna Wąsik
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:: Cała Polska Czyta Dzieciom ::
„Jedynym skutecznym sposobem wychowania czytelnika jest
codzienne głośne czytanie dziecku dla przyjemności”
Jim Trelease
W związku z akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom” Biblioteka Gminna gościła grupę przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Jedlińsku. Bajki J. Ch. Andersena pt.
„Pastereczka” i „Kominiarczyk” przeczytała dzieciom p.
Bożena Starzyńska.
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:: Stypendystka ::
Z inicjatywy dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Bpa Piotra
Gołębiowskiego w Jedlińsku p.
Barbary Walczak i wydatnej pomocy proboszcza naszej paraﬁi ks.prałata Henryka Ćwieka
stypendystką Fundacji „ Dzieło
Nowego Tysiąclecia” została
Lidia Padewska uczennica
klasy III c.
Idea Fundacji narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego Jana
Pawła II do Polski w roku 1999.
Program Fundacji „ Dzieło Nowego Tysiąclecia” polega na przyznawaniu stypendium szczególnie uzdolnionej
młodzieży gimnazjalnej z terenów wiejskich. Fundacja stawia sobie za cel objęcie pomocą danego ucznia przez wiele
lat: od gimnazjum, poprzez szkołę średnią i okres studiów,
towarzysząc mu w formie pomocy stypendialnej i poprzez
formację( udział w obozach letnich, kursach językowych).
Fundacja „ Dzieło Nowego Tysiąclecia” pragnie w ten sposób przyczynić się do wyrównania szans edukacyjnych
młodzieży pochodzącej z małych miejscowości, jak również tworzyć przyszłe chrześcijańskie elity, tak bardzo potrzebne w integracji ze strukturami europejskimi.
Obecnie programem stypendialnym objętych jest około 1200 stypendystów w 37 diecezjach na terenie całej Polski.
Żeby zostać stypendystą tej fundacji trzeba mieć wysokie osiągnięcia w nauce i liczące się wyniki w konkursach
przedmiotowych, i innych.
Dlaczego to Lidka została stypendystką?
Lidia Padewska jest szczególnie uzdolnioną, ambitną i
pracowitą młodą osobą.
W tym roku szkolnym została ﬁnalistką Konkursu Polonistycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie i laureatką 15 edycji konkursu
Młodzieżowej Akademii Kultury MAK 2004 zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu na
recenzję książki. Napisana przez nią recenzja książki pt.
„ Świat Zoﬁi” J. Gaardner ukazała się w „ Miesięczniku
Prowincjonalnym” 11-12/ 2004 wydawanym przez w/w bibliotekę.
Przez trzy lata nauki w gimnazjum osiągała bardzo wysokie średnie ocen (ok. 5, 71).

Jury, w skład którego wchodził Patrick Lahey – attache
ambasady Stanów Zjednoczonych do spraw kultury, oceniało płynność, swobodę oraz język wypowiedzi, estetykę
i atrakcyjność prezentacji, wkład włożony w jej przygotowanie, uzasadnienie wyboru oraz dyskusję po prezentacji
(oczywiście w języku angielskim).
Główna nagroda, 12 –dniowy kurs w Barnstaple w
Anglii, przypadła w udziale uczennicy Publicznego Gimnazjum im. Bpa. Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku – Marcie Dobrocińskiej.
Marcie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Ewelina Piwowar - Tarwacka

:: Miłośnicy ptaków są wśród nas ::
Konkurs „Zostań Przyjacielem Ptaków” , którego celem
było dokarmianie naszych skrzydlatych braci w okresie
minionej zimy, zorganizowany był przez redakcję „Tygodnika Radomskiego” wespół z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Zarządem Okręgowym Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu.
Wśród reprezentantów 57 placówek oświatowych,
które spełniły warunki regulaminowe konkursu, było 17
laureatów poszczególnych regulaminowych kategorii. Nie
zabrakło tam młodzieży naszej gminy. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 2 czerwca br., w Muzeum
Wsi Radomskiej.
Laureatem w kategorii uczestnicy indywidualni została
Paulina Rozborska , uczennica II klasy Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach.
Wśród 11 laureatów w kategorii Szkoły Podstawowe
znaleźli się uczniowie PSP w Jedlance działający w Kole
Przyrodniczym i Ekologiczno Turystycznym „Zielona
Liga”
Wyróżnienia otrzymali:
- Kowalczyk Katarzyna i Nowińska Ewelina z Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach,
- Jakub Stachurski z Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku.
Laureatom i wyróżnionym składamy gratulacje.
L.P

Barbara Dorocińska

:: Marta była najlepsza ::
„I miejsce zdobyła Marta Dorocińska – uczennica Publicznego Gimnazjum im. Bpa. Piotra Gołębiowskiego w
Jedlińsku” - tak brzmiał werdykt jury Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Kulturze i Historii USA.
Patronat nad konkursem objęła Ambasada Amerykańska. W pierwszym etapie udział wzięło 75 gimnazjalistów z
regionu radomskiego. Do drugiego zakwaliﬁkowało się 15
szczęśliwców.
11 maja br. laureaci walczyli o wyjazd na kurs językowo-kulturowy, który był pierwszą nagrodą w konkursie.

Dyrektor WFOŚr Oddział Terenowy, Wójt Gminy Jedlińsk
wraz z opiekunem i lauratami PSP w Jedlance
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Podczas tegorocznego Dnia Ziemi odbyły się konkursy, w których uczestniczyli uczniowie wszystkich
Jedna z najważniejszych sfer życia człowieka zwią- klas naszego gimnazjum.
Obchody szkolnego Dnia Ziemi zakończono posazana jest z działalnością zawodową , dlatego też udział
szkoły w realizacji orientacji zawodowej jest bar- dzeniem przed budynkiem gimnazjum drzewa upadzo ważny. W związku z tym odbyła się wycieczka miętniającego naszego wielkiego papieża Jana Pawła
uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Bpa Piotra II. Dokonali tego przedstawiciele najstarszych, trzeGołębiowskiego w Jedlińsku do ﬁrmy Radmot, mają- cich klas gimnazjum .
cej swoją siedzibę w Woli Gutowskiej.
Dzień Ziemi w naszym gimnazjum nie trwa tylko
kilka godzin. Cały rok młodzież stara się włączać w
działania na rzecz ochrony najbliższego środowiska.
Barbara Dorocińska

:: W firmie Radmot ::

:: IV Szkolny Dzień Europy ::
25 maja b.r. w PG im. Bpa Piotra Gołębiowskiego

w Jedlińsku odbył się IV Szkolny Dzień Europy pod
hasłem „Dzień Brytyjski”.
W ramach tego dnia przeprowadzono Konkurs
Wiedzy o Kulturze i Historii Wielkiej Brytanii oraz
Festiwal Piosenki Brytyjskiej.
Dzień ten dostarczył wielu wrażeń a przede wszystkim informacji o państwie członkowskim Unii Europejskiej - Wielkiej Brytanii.

Dzięki wspólnej inicjatywie pani dyrektor Barbary
Walczak i właściciela ﬁrmy Pana Jana Stańczyka, młodzież kończąca gimnazjum mogła zwiedzić i zapoznać
się z nowoczesną technologią obróbki metali. Firma
RADMOT od 2000 roku działa na terenie gminy Jedlińsk. Dynamiczny rozwój ﬁrmy to możliwość zatrudnienia nowych pracowników. Dlatego też zrodził
się pomysł, aby zainteresować uczniów ostatnich klas
możliwościami podjęcia pracy w specjalności operator obrabiarek numerycznych CNC, a w przyszłości
inżynierów technologów. Zorganizowanie spotkań z
młodzieżą gimnazjalną ma na celu przybliżenie proﬁlu działalności Radmot-u, zapoznanie z nowocześnie zarządzaną ﬁrmą oraz wskazanie na perspektywy
zatrudnienia dla osób, które wybiorą szkoły o proﬁlu
Swoją obecnością zaszczycili nas m. in.:
mechanicznym w ramach kontynuacji nauki w szkole
- Maria Powroźnik - Przewodnicząca Rady Gmiśredniej.
ny,
- Henryk Krzak - Przewodniczący Komisji OświaJustyna Miazga
ty,
:: III Szkolny Dzień Ziemi ::
- Barbara Ciołczyk-Wlazło – Dyrektor PSP w Jedlance,
W dniu 29 kwietnia 2005 roku w Publicznym Gim- Teresa Walczak - Dyrektor Przedszkola w Jenazjum w Jedlińsku obchodzono już po raz czwarty dlińsk
szkolny Dzień Ziemi.
- Maria Bartula - Przewodnicząca Towarzystwa
Organizatorem obchodów było szkolne koło eko- Miłośników Ziemi Jedlińskiej,
logiczne i uczniowie klasy IIc naszego gimnazjum.
- Anna Malinowska i Marek Malinowski - sponCelem obchodów Dnia Ziemi jest uwrażliwienie sorzy,
- Alan Michalski - 16-letni potomek emigrantów
młodzieży na otaczającą przyrodę, budzenie świadomości ekologicznej, pogłębianie wiedzy z ekologii i polskich do Anglii zamieszkujących obecnie w Repuochrony środowiska, jak również integracja młodzie- blice Południowej Afryki.
ży szkolnej i władz naszej gminy we wspólnych działaMarta i Grzegorz Okoniowie
niach na rzecz ochrony najbliższego środowiska.
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:: Jubileusz przedszkola w Jedlińsku ::
Dnia 20.05.2005 r. Jedlińsk świętował wszystkich tańcami, barwnymi strojami wykonaniecodzienny jubileusz:
nymi przez wychowawców z przedszkola.
55 lat Przedszkola w Jedlińsku
Po mszy Św. odprawionej w intencji
dzieci z Przedszkola, przez ks. Prałata
dr H. Ćwieka oraz ks. Sz. Chodowicza absolwenta przedszkola ok. 100 dzieci ruszyło w barwnym korowodzie ulicami Jedlińska.
Dzieci, rodziców oraz zaproszonych gości prowadziła orkiestra dęta z Jedlińska.

Część oﬁcjalna tej niecodziennej uroczystości
odbyła się na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jedlińsku.
Gospodarz tego spotkania Dyrektor Przedszkola Teresa Wanda Walczak, która również w tym
roku obchodzi jubileusz 20-lecia pracy dyrektora
tej placówki, powitała wszystkich dostojnych gości słowami wiersza W. Chotomskiej:

Polonez, krakowiak, taniec kwiatów oraz maleńkie krasnoludki otrzymały owacje publiczności. Słońce, które było symbolem tej uroczystości przewijało się od zaproszenia po wspaniałe
dekoracje oraz uśmiechnięte słonka w rączkach
wszystkich przedszkolaków.
Miłym akcentem tego spotkania były wspomnienia w sali przedszkolnej oparte na zdjęciach,
starych książkach i dziennikach. Najstarsi absolwenci przedszkola biorący udział w tej uroczystości, państwo Halina i Franciszek Głuchowie wspominali lata spędzone w przedszkolu w prywatnym
domu u Państwa Trzaszczka.

„Kiedy śpiewa dziecko, śpiewa cały świat,
Kiedy tańczy dziecko, tańczy cały świat.
Dajmy dzieciom słońce, żeby łez nie było,
Dajmy dzieciom słońce, dajmy dzieciom miłość.
Dajmy dzieciom słońce całe słońce z nieba,
Żeby mogły tańczyć, żeby mogły śpiewać”.
W swoim przemówieniu Dyrektor Przedszkola
przedstawiła historię wychowania przedszkolnego w Jedlińsku. Podkreśliła ogromny wkład byłej
Dyrektor Przedszkola Pani Teresy Langierowicz,
oraz długoletnich nauczycieli: pani Stefanii Lalewicz, pani Zoﬁi Jastrzembskiej, pani Stanisławy
Mazan oraz całego personelu technicznego pracującego przez lata w tej placówce.
Podziękowaniom nie było końca zarówno władzom Gminy, sponsorom jak też rodzicom. Były
prezenty dla przedszkola, kwiaty i gratulacje dla
pani Dyrektor Wandy Walczak. Najwspanialszych wrażeń dostarczyły dzieci, które zachwyciły

Bohaterowie tej uroczystości, wspaniałe przedszkolaki, zostały obdarowane prezentami i słodyczami oraz zaproszone przez Dyrektora Przedszkola do wspólnej zabawy z okazji Dnia Dziecka,
z przedszkolakami z Przytyka i Zakrzewa na terenie GOSiR w Jedlińsku.
Wszystkim, Którzy pomogli mi w organizacji
tej uroczystości wyrażam gorące podziękowania.
Dyrektor Przedszkola
Teresa Wanda Walczak
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:: Egzaminy... ::

:: Nowy wóz bojowy ::

Gorący czas egzaminów rozpoczęli uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów.
W bieżącym roku szkolnym sprawdzian w klasach szóstych odbył się 5 kwietnia. W siedmiu
szkołach podstawowych na terenie Gminy sprawdzianowi zostało poddanych 191 uczniów.
Egzamin gimnazjalny, który składał się z dwóch
części: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej trwał dwa dni tj. 26 i 27 kwietnia. W trzech
szkołach pisało go 228 gimnazjalistów.
Od jego wyników zależy czy uczeń dostanie
się do wybranej prze siebie szkoły.
Życzymy im tego z całego serca.

W dniu 3 maja 2005 roku, tj. w wigilię święta
patrona strażaków świętego Floriana, w Jedlińsku
miały miejsce uroczystości związane z przekazaniem nowego samochodu bojowego STAR. Jest to
trzeci nowy pojazd tego typu w historii jednostek
OSP z terenu gminy Jedlińsk.
Samochód został zakupiony z dotacji
otrzymanej z ZG OSP ( 150 000,-) oraz
pożyczki, której udzielił Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (217 500,-).

L.P.

Uroczyste przekazanie samochodu

Uwaga mieszkańcy !!!

Egzamin gimnazjalistów we Wsoli

:: Moja Mała Ojczyzna ::
Weronika Gryz uczennica kl.VI Publicznej
Szkoły Podstawowej im.Batalionów Chłopskich
w Starych Zawadach została laureatką konkursu
literackiego „Moja mała Ojczyzna” organizowanego przez Obywatelską Fundację Wspierania
Rozwoju Mazowsza „Mazowsze – wiek XXI”. Praca Weroniki pisana pod opieką mgr Urszuli Pytel
promowała Gminę Jedlińsk w jej wymiarze historycznym, kulturowym i gospodarczym. Cieszymy
się niezmiernie tym sukcesem, tym bardziej, że
oferta konkursu była skierowana aż do 2000 szkół
podstawowych Mazowsza.
Uroczystość wręczenia nagród, odbyła się 16
czerwca w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Informatycznej w Warszawie.
Urszula Pytel
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W związku z licznie występującymi przypadkami niewłaściwego utrzymywania oraz wręcz zasypywania, zaorywania rowów odwadniających, melioracyjnych i przydrożnych
- co skutkuje utrudnieniami w spływie wód; lokalnymi
podtopieniami gruntów i dróg przypominamy o obowiązujących przepisach w tym zakresie.
Zgodnie z przepisami ustawy z 18 lipca 2001r. Prawo
wodne –wody stojące oraz wody w rowach znajdujące się
w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność
właściciela tej nieruchomości.
Utrzymanie wód stanowi obowiązek ich właściciela.
Obowiązek ten w odniesieniu do urządzeń melioracji
szczegółowej może przejąć spółka wodna działająca na
danym terenie.
Wszelkie samowolne działania powodujące:
- zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku
odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej,
kierunku odpływu ze żródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich
- odprowadzanie wód oraz ścieków na grunty sąsiednie
stanowią naruszenie art. 29 Prawa wodnego i są podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego w
stosunku do sprawcy.
Również niszczenie, zasypywanie, zaorywanie rowów
w pasie drogowym jest działaniem wysoce nagannym,
stanowi naruszenie przepisów ustawy z dnia 21 marca
1985r o drogach publicznych i podlega sankcjom administracyjno-karnym.
W związku z powyższym apelujemy o właściwe utrzymanie rowów poprzez ich wykaszanie, usuwanie zakrzaczeń,
odmulanie itd. Działania takie z pewnością przyczynią się
do należytego funkcjonowania tych urządzeń, z korzyścią
dla wszystkich mieszkańców gminy.

:: Informacje dla rolników ::
Zgłoś produkcję mieszanek paszowych powiatowemu lekarzowi weterynarii
Od 13.01.2005 r. wszyscy rolnicy wytwarzający mieszanki paszowe - z dodatkiem premiksów - przeznaczone
do skarmiania we własnym gospodarstwie, mają obowiązek
zgłaszania tego faktu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.
Premiksy można podzielić na dwie grupy:
1. Premiksy zawierające dodatki paszowe w postaci antybiotyków i innych produktów leczniczych oraz stymulatorów
wzrostu lub premiksy składające się z materiałów paszowych, które zawierają substancje niepożądane, w ilości przekraczającej ich dopuszczalną zawartość.
2. Premiksy zawierające witaminy, enzymy, karotenoidy i
ksantoﬁle, mikroorganizmy, przeciwutleniacze dla których
została określona maksymalna zawartość w mieszankach
paszowych pełnoporcjowych.
Od tego podziału zależy postępowanie rolnika i postępowanie administracyjne ze strony Powiatowego Lekarza
Weterynarii.
W pierwszym przypadku rolnik musi złożyć do Powiatowego Lekarza Weterynarii wniosek o wydanie zezwolenia
na wytwarzanie mieszanek paszowych nieprzeznaczonych
do obrotu.
Wniosek taki powinien zawierać:
• Imię, nazwisko i adres
• Określenie rodzaju mieszanek paszowych
• Wskazanie miejsca wytwarzania mieszanek paszowych
Do wniosku należy dołączyć:
a. dokumenty potwierdzające posiadanie kwaliﬁkacji
zawodowych / co najmniej świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły rolniczej lub innej szkoły zawodowej o specjalności przydatnej w produkcji rolnej lub przygotowanie
zawodowe uzyskane w czasie prowadzenia gospodarstwa o
proﬁlu produkcji zwierzęcej przez co najmniej 5 lat/,
b. dokumenty w postaci planu obejmującego w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, określenie
dróg przemieszczania środków żywienia zwierząt.
c. Prowadzić działalność przy użyciu urządzeń, których
konstrukcja i rozmieszczenie uniemożliwiają zanieczyszczenie środków żywienia zwierząt, umożliwiają ich czyszczenie po zakończeniu produkcji każdego asortymentu.
Po złożeniu wniosku należy się spodziewać kontroli ze
strony dwóch inspekcji / inspekcji jakości handlowej art.
rolno- spożywczych i weterynaryjnej/ . Od wyników kontroli zależy czy powiatowy lekarz weterynarii wyda Państwu
zezwolenie / w formie decyzji administracyjnej/ i nada numer identyﬁkacyjny.
W przypadku wytwarzania mieszanek z dodatkiem
drugiej grupy premiksów - zamiar rozpoczęcia tego wytwarzania należy zgłosić do właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Zgłoszenie nie wymaga załączników. Druk

zgłoszenia otrzymacie Państwo na miejscu. We wniosku
należy wpisać numer gospodarstwa i nr stada. Opłata skarbowa wynosi 5 zł. Po dokonaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo decyzję o nadaniu numeru identyﬁkacyjnego. Decyzja
ta upoważnia do zakupu premiksów i dodatków paszowych.
Biuro Powiatowego Lekarza Weterynarii mieści się w
Radomiu ul. Wolność 25 b.
Zgłosić należy nie tylko zamiar rozpoczęcia wytwarzania środków żywienia zwierząt, ale także zaprzestanie ich
wytwarzania /w terminie 7 dni/.

Uznanie stada bydła za wolne od
chorób zakaźnych
Takie zaświadczenie jest niezbędne w przypadku sprzedaży młodego bydła rzeźnego na unijny rynek.
Zaświadczenie wydaje, na wniosek zainteresowanego
rolnika, Powiatowy Lekarz Weterynarii. Druki wniosków otrzymacie Państwo na miejscu. Opłata skarbowa
wynosi 5 zł.

Paszporty dla koni
Od 15 lipca 2005 r. – konie wprowadzane do punktów
skupu i miejsc gromadzenia obowiązkowo powinny posiadać paszport. Bez paszportu nie będzie możliwe wprowadzenia konia do obrotu lub handlu. Do tej pory stosowana
była uproszczona procedura przy wydawaniu paszportów
tzn. - na terenie punktu skupu opisywano konie i w oparciu o to wydawano paszport. Taki tryb będzie obowiązywał
ostatecznie do dnia 14.07.2005.
Na terenie powiatu radomskiego podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru koni i wydawania paszportów jest Związek Hodowców Koni – Oddział w Radomiu ul. Wernera 33/37 /tel. 362-51-69/.
Zgodnie z informacją jaką uzyskałam konie do rejestru możecie Państwo zgłaszać pisemnie / druki wniosków
znajdują się w legalnych punktach kopulacyjnych / lub telefonicznie. W ciągu 2 miesięcy koń zostanie na miejscu
opisany przez uprawnione służby a następnie otrzyma
paszport. Opłata skarbowa wynosi 51 zł.
Od 01.01.2005. bardzo ważnym dokumentem są
świadectwa pokrycia. Dotyczy to źrebiąt urodzonych w
2005 roku. Bez świadectwa nie będzie możliwe uzyskanie
paszportu. Świadectwa takie wydawane są w zarejestrowanych punktach kopulacyjnych. Na terenie naszej gminy
punkty takie znajdują się u Pana:
1. Piotra Jędrasiewicza - Płasków nr 28 a
2. Marka Jańca - Piaseczno 19
3. Kazimierza Sułka - Ludwików 38
4. Romana Wąsika - Piastów 41
5.Walentego Makulskiego - Wola Gutowska 22
Irena Walczak
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::

FESTYN RODZINNY 2005

::

W niedzielę, 5 czerwca na terenie Gminnego Ośro
Sportu i Rekreacji w Jedlińsku, spotkali się mieszka
Gminy, by bawić się wspólnie na trzecim już „FESTYN
RODZINNYM”. Mimo niesprzyjającej aury, w nocy des
a w trakcie spotkania groźnie wyglądające czarne chmu
nie zawiedli zarówno aktorzy jak i publiczność.
Już od godziny 14 zgromadził się spory tłumek
podziwiać występy najmłodszych mieszkańców gm
– przedszkolaków z Jedlińska.
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FESTYN RODZINNY 2005

Kolejno wystąpiła młodzież ze szkoły podstawowej i
gimnazjum z Jedlińska prezentując swoje umiejętności taneczne i aktorskie.
Młodzież z Zespołu Szkół we Wsoli przybliżyła epokę
swojego patrona Witolda Gombrowicza.
Nie zabrakło zespołu DROPS, działającego przy GOK-u
w Jedlińsku oraz orkiestry dętej, która wystąpiła z wiązanką
melodii.
Także dla miłośników folkloru znalazło się małe co nie

::

co, a to za sprawą zespołu „Jutrzenki”, w skład którego
wchodzą dorośli i młodzież z sołectw: Jankowice, Jedlanka,
Gutów, Ludwików.
Gwiazdą był „Babski kabaret” w składzie: Bożena Dykiel, Krystyna Sienkiewicz i Marlena Drozdowska, które
ponad godzinę bawiły uczestników FESTYNU.
Podczas festynu ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pt.: „ Moja mała Ojczyzna”. Laureaci i wyróżnieni
otrzymali z rąk Wójta Gminy drobne upominki.
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IV. W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:
- zakup pompy dla OSP w Wielogórze:
2.219 zł
64.350 zł
28.04.2005 r. odbyła się sesja Rady Gminy Je- - remont OSP w Ludwikowie:
Ogólny koszt:
66.569 zł
dlińsk.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8
marca 1990 r. Wójt przedłożył Radzie Gminy sprawoz- V. W zakresie oświaty i wychowania:
danie z wykonania budżetu gminy za 2004 r. Do koń- - dokończenie rozbudowy Gimnazjum w Jedlińsku:
222.419 zł
ca kwietnia Rada rozpatrzyła sprawozdanie i udzieliła
dokończenie
rozbudowy
Zespołu
Szkół
we
Wsoli :
skwitowania pracy Wójta. Sprawozdanie było również
177.760 zł
opiniowane w formie uchwały przez Skład Orzekający
Ogólny koszt:
400.179 zł
Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisję Rewizyjną
Rady Gminy.
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budże- VI. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:
48.000 zł
tu gminy za 2004 rok, pozytywnej opinii: Regionalnej zakup sceny estradowej:
Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych Komisji Rady-Rada Gminy Jedlińsk w głoso- VII. W zakresie gospodarki ściekowej
waniu jawnym jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gmi- i ochrony wód:
- w tym budowa kanalizacji w Jedlińsku
ny absolutorium – Uchwałą Nr XXVI/16/2005.
905.275 zł
W sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2004 zadanie I i II:
Wójt przedstawił Radzie Gminy listę najważniejszych
VIII. W zakresie gospodarki odpadami :
inwestycji zrealizowanych w gminie tj.
- zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów
71.300 zł
I. W zakresie infrastruktury wodociągowej i sani- komunalnych koszt:

:: Z prac Rady Gminy ::

tarnej wsi:
- budowa wodociągu w Wielogórze I etap: 655.007 zł
- budowa wodociągu w Wierzchowinach-Huta:
243.260 zł
- montaż zbiornika wody pitnej hydrofornia
w Jedlińsku:
132.685 zł
- dokończenie remontu hydroforni we Wsoli: 589 zł
Ogólny koszt:
1.031.541 zł

IX. W zakresie oświetlenia dróg i ulic;
w tym modernizacja oświetlenia ulicznego w:
- Jedlance:
4.986zł
- Bierwcach:
22.340 zł
- Klwatce Szlacheckiej:
20.448 zł
- Budkach Wierzchowskich:
4.587 zł
- Nartach:
10.486 zł
- Gutowie-Bród:
25.559 zł
- Górnej Woli:
5.898 zł
- Czarnej Roli:
3.277 zł
- Jeziornie:
9.830 zł
- Marcelowie:
3.277 zł
- Nowej Woli:
2.621 zł
- Płaskowie:
17.039 zł
- Wierzchowinach:
9.963 zł
- Urbanowie:
4.588 zł
Ogólny koszt:
174.899 zł

II. W zakresie dróg gminnych w tym:
- modernizacja drogi w Nowej Woli:
167.688 zł
- modernizacja drogi Wsola-Stawy:
109.721 zł
- modernizacja drogi w Jankach:
30.620 zł
- modernizacja drogi Bierwce-Obózek:
124.402 zł
- modernizacja drogi Piaseczno-Górka: 135.155 zł
- modernizacja drogi Piastów-Stara Wieś: 171.177 zł
- remont mostu w Piasecznie:
299. 992 zł
- prace przygotowawcze związane z modernizacja
drogi Klwaty-Dwór-Wielogóra-Antoniów: 14.914 zł
- wykup gruntów pod ulicę Jaśminową:
10. 326 zł X. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
Ogólny koszt:
1. 063.995 zł narodowego zakupiono zestaw nagłośnieniowy
dla GOK:
14.975 zł
Łącznie na inwestycje i zakupy inwestycyjne
III. W zakresie komputeryzacji gminy:
3.920.221 zł
- zakup sprzętu komputerowego:
7.595 zł w 2004 r. wydatkowano kwotę:
- zakup programów komputerowych:
5.893 zł w tym: środki pochodzące z pożyczek z WojewódzOgólny koszt:
43.488 zł kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej:
710. 000 zł
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Dotacje: 948.199 zł w tym środki SAPARD: 603.199 zł
Środki własne:
2.262.022 zł
Ponadto między innymi w ramach bieżących remontów w 2004 r. wymieniono 45 okien w PSP w
Jedlińsku oraz ułożono część chodnika przy ul. Konopnickiej w Jedlińsku. Wspólnie z Powiatem Radomskim wykonano chodnik we Wsoli przy kościele oraz zmodernizowano odcinek drogi w kierunku
Płaskowa.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
2004 rok znajduje się na stronie internetowej gminy
www.jedlinsk.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
Obradowały stałe Komisje Rady Gminy według
ustalonego planu pracy na 2005 rok. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę Zakładu Gospodarki
Komunalnej w miesiącu maju pod kątem przychodów i wydatków z tytułu prowadzonej działalności w
2004r.
Tematyka prac Komisji :
- analiza przedłożonego przez Wójta sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2004 r.,
- rozpatrzenie wniosku mieszkańców sołectwa Bartodzieje z gminy Jastrzębia w sprawie ich włączenia do
gminy Jedlińsk,
- poprawa bezpieczeństwa pieszych i stan dróg dojazdowych na trasie E7,
- gospodarka wodno ściekowa i ustalenie taryfy za
wodę dla mieszkańców gminy Jedlińsk,
- stan sanitarny Gminy,
- remonty i modernizacje dróg powiatowych na terenie gminy Jedlińsk,
- analiza projektu regulaminu przyznawania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zespołu Szkół Publicznych
w Wierzchowinach o strukturze organizacyjnej : szkoła podstawowa i gimnazjum ,
Nr XXV/13/2005 w sprawie dalszego funkcjonowania
Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli o strukturze organizacyjnej : szkoła podstawowa i gimnazjum,
Nr XXV/14/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2005 r.
Nr XXV/15/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2005 r.
28 kwietnia 2005 r.
Nr XXVI/16/2005 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok oraz
udzielenia Wójtowi absolutorium ,
Nr XXVI/17/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2005r.
Nr XXVI/18/2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych ( dotyczy sprzedaży działki z przeznaczeniem na parking przy kościele w Bierwcach ),
Nr XXVI/19/2005 w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic Gminy Jedlińsk
3 czerwca 2005 r.
Nr XXVII/20/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2005r
Nr XXVII/21/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2005r.

Wójt Gminy Jedlińsk wydał
Zarządzenia w sprawach:

- powołania oraz regulaminu pracy Gminnej Komisji
Socjalnej dla rozpatrzenia wniosków o pomoc mateUchwały Rady Gminy Jedlińsk podjęte w dniach:
rialną,
- harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na
29 marca 2005 r.
II kwartał 2005 r.,
Nr XXV/7/2005 w sprawie regulaminu udzielania po- - powołania Komisji przetargowej,
- wytycznych Wójta Gminy do działalności i planu zamocy materialnej o charakterze socjalnym,
Nr XXV/8/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w sadniczych przedsięwzięć w zakresie poza militarnych
budżecie gminy na 2005r.
przygotowań obronnych ,
Nr XXV/9/2005 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia - wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji doPlanu Rozwoju Miejscowości Jedlińsk ,
tyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie
Nr XXV/10/2005 w sprawie zatwierdzenia taryfy za Gminy w Jedlińsku;
zbiorowe zaopatrzenie
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok
w wodę dla sołectwa Klwatka Szlachecka ,
(dwa zarządzenia).
Nr XXV/11/2005 w sprawie uchwalenia prowizji dla
sołtysów za zainkasowaną gotówkę przy poborze poEwa Koper
datków ,
Nr XXV/12/2005 w sprawie dalszego funkcjonowania
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:: Z życia zespołu szkół we Wsoli ::
:: Dzień Patrona Szkoły ::
Zespół Szkół Publicznych we Wsoli od 2003 r. nosi
imię Witolda Gombrowicza. Dlaczego właśnie jego
imię? Nie bez znaczenia był fakt, że pisarz przebywał
we Wsoli wielokrotnie, goszcząc w majątku swojego
brata – Jerzego. Majątek ten wraz z okazałym, dobrze zachowanym do dziś dworkiem sąsiaduje z naszą szkołą. Jeszcze w tym roku, zgodnie z planami
Ministerstwa Kultury i Sztuki, zostanie on przeznaczony na muzeum poświęcone twórczości Witolda
Gombrowicza, co cieszy nas szczególnie. Dziś już nie
ulega wątpliwości, że ten prozaik, dramaturg i eseista
uchodzi za jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Stworzył dzieła wybiegające w daleką
przyszłość, całe swoje życie i całą twórczość poświęcił
prostym ideałom – demaskował wszelką formę, która
oddala nas od prawdy, głosił prymat człowieka nad
Polakiem. Jego rozmyślania stały się głosem sumienia
nowych czasów.
Sejm RP, ogłaszając rok 2004 Rokiem Witolda
Gombrowicza, pragnął „uczcić pamięć wielkiego pisarza oraz podkreślić fundamentalną rolę, jaką jego
twórczość odegrała w rozwoju naszej narodowej kultury”. Na mocy decyzji Konferencji Generalnej UNESCO setna rocznica urodzin pisarza wpisana została
na listę rocznic UNESCO.
Fakt otrzymania tak zaszczytnego imienia zobowiązał całą społeczność Zespołu Szkół Publicznych
we Wsoli do godnego reprezentowania szkoły w
środowisku lokalnym. Staramy się sprostać jego ideałom. Już po raz drugi, od kiedy stał się on naszym
patronem, obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły, który
przypada w ostatni piątek przed feriami zimowymi.
Jest to prawdziwe święto szkoły. W tym dniu odbywają się konkursy literackie, plastyczne, muzyczne i in.
związane z twórczością Gombrowicza, bądź epoką, w
której żył.
W Roku Witolda Gombrowicza Dzień Patrona
Szkoły ze zrozumiałych względów przebiegał w sposób niezwykle uroczysty. W sali gimnastycznej, gdzie
przedstawiany był program, na honorowym miejscu
stał portret Patrona.
Panie Mirosława Kalinowska i Wioletta Nastula
– nauczycielki biblioteki – przygotowały mnóstwo
różnorodnych konkursów. Wśród nich znalazły się:
konkurs na ekslibris biblioteki, na znajomość życia
i twórczości Patrona, malowanie jego portretu z lat
dziecięcych. Najbardziej jednak podobała się rewia
mody z lat 20-tych, przepiękne stroje oddające koloryt epoki oraz układy taneczne par zmierzających się
w konkursie na najlepsze tango argentyńskie, konkurs
na najlepiej wykonaną piosenkę pochodzącą z tamtego okresu oraz autorski spektakl oparty na wybranych
aforyzmach Gombrowicza. Dzień Patrona Szkoły podsumowała p. wicedyrektor Beata Krzesicka, dziękując
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organizatorom za udaną imprezę, która przebiegała w
miłej i serdecznej atmosferze.

Spektakl związany z twórczością Patrona

:: Sport ::
Szkoła we Wsoli znana jest nie tylko na terenie
gminy i powiatu radomskiego ale również województwie z dużych sukcesów sportowych. Odnosimy je
przede wszystkim w tenisie stołowym, ale także w innych dyscyplinach sportowych - w piłce nożnej i lekkiej atletyce.

Żaneta Halczyn - jedna z najlepszych zawodniczek
Nie sposób tu wymienić wszystkie sportowe imprezy, w których braliśmy udział i wracaliśmy z nich
z medalami i pucharami. Niewątpliwie do najbardziej
prestiżowych osiągnięć należą - tylko w tym roku –
I miejsce dziewcząt i II chłopców w Międzypowiatowych Igrzyskach Szkolnych w Tenisie Stołowym w
Mazowieckich Igrzyskach Szkolnych ( mini piłka,
biegi przełajowe).
Ponadto od chwili oddania do użytku nowoczesnej
sali gimnastycznej Szkoła we Wsoli organizuje szereg
imprez sportowych na szczeblu szkolnym, powiatowym, międzypowiatowym i wojewódzkim. Najważniejsze turnieje to: Mikołajkowy Turniej Tenisa Stoło-

wego (od 1999 r.), którego głównym celem jest - poza
popularyzacją tej dyscypliny sportowej wśród naszej
młodzieży – wyszukiwanie nowych talentów do dalszego kształcenia, Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym, Wojewódzka
Olimpiada Specjalna w Tenisie Stołowym, Gimnazjada Regionalna w Piłce Ręcznej i Otwarte Mistrzostwa
Powiatu w Tenisie Stołowym.
Gospodarzami tych sportowych imprez są państwo
Marzena i Janusz Duplowie ( nauczyciele wychowania
ﬁzycznego).
Sala gimnastyczna w naszej szkole dzięki życzliwości pana dyrektora, Edwarda Kroka, udostępniana
jest w miesiącach zimowych także wielu zorganizowanym grupom ze środowiska lokalnego. Niemal
każdego popołudnia w zajęciach sportowych biorą
udział: ministranci z kościoła pw. Św. Bartłomieja we
Wsoli, strażacy ze Wsoli i Wielogóry oraz członkowie
Klubu „Strażak – Wielogóra”.
Niesłabnącym powodzeniem cieszą się też organizowane przez państwo Duplów i p. Lidię Kutkiewicz – pedagoga szkolnego – letnie obozy sportowe i
białe szkoły.

:: Obozy sportowe ::

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Po czterogodzinnym solidnym treningu na młodych sportowców codziennie czeka nagroda w postaci
ciekawych zajęć rekreacyjnych: wyjść na basen, rejsów
statkiem, ognisk z pieczonymi kiełbaskami, dyskotek,
konkursów z nagrodami, wycieczek, także w wysokie
góry i -oczywiście obowiązkowo-zwiedzania najpiękniejszych zabytków w danej miejscowości.
Organizatorzy cieszą się, że mogą w pełni zrealizować postawione sobie cele podniesienia indywidualnej sprawności ﬁzycznej swych wychowanków i wyrabiania w nich nawyku umiejętności współpracy w
grupie oraz odpowiedzialności za siebie i innych, własnych możliwości i zdolności kreatywnych z zakresu
wychowania ﬁzycznego a uczniowie są zadowoleni z
możliwości aktywnego wypoczynku.

:: Biała szkoła ::
Od trzech lat nasi uczniowie mogą także wyjeżdżać na tzw. białe szkoły. Dwukrotnie byli już w
małej malowniczej miejscowości górskiej – Tylicz - w
której znajduje się 16 wyciągów narciarskich o różnym
stopniu trudności, w tym roku zaś - w lutym- uczyli
się jazdy na nartach i łyżwach w Murzasichle k/ Zakopanego.

W tym roku nasza młodzież już po raz ósmy będzie
spędzać wakacje na obozie sportowym, tym razem w
Kołobrzegu. Weźmie w nim udział czterdziestoosobowa grupa młodych sportowców z naszej szkoły.
Obozy sportowe organizowane są w ciekawych i atrakcyjnie położonych ośrodkach wypoczynkowych, posiadających nienaganne zaplecze sportowe
i dobre warunki zakwaterowania. Wśród odwiedzanych miejscowości były: Zakopane, Krynica Górska, Giżycko, Rabka, Krynica Morska, Pokrzywna
k/ Głuchołazów. Poza zajęciami sportowymi dzieci i
młodzież uczestniczą w programie proﬁlaktycznym
Młodzież na Jaworzynie
zapobiegającym uzależnieniom, który doﬁnansowuje
Świetna organizacja pobytu w komfortowych warunkach zagwarantowała nie tylko atrakcyjny i niedrogi aktywny wypoczynek młodzieży w górach, ale
i realizację jego najważniejszego celu – doskonalenia
umiejętności jazdy na nartach.
W ciągu trzech lat z oferty skorzystało 80 uczniów,
w tym duża liczba kilkakrotnie.
Anna Skrzynecka
Teresa Rybska

Obozowicze ze stadniną koni w tle
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:: Sportowa wiosna ::
Sezon wiosenny obﬁtował w wiele sportowych wydarzeń, w
których brali udział reprezentanci naszej gminy. Nie brakowało
sukcesów, ale też zdarzały się przykre porażki. Najliczniej na sportowych arenach występowali młodzi lekkoatleci.
Dobre występy naszej młodzieży w biegach przełajowych stały się tradycją. Finały indywidualnych biegów VII Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbyły się nad zalewem siedleckim.
Wierzyliśmy , że w klasyﬁkacji drużynowej wszystkie nasze ekipy
staną na podium. I tak się też stało. Dziewczęta z podstawówki i
gimnazjum w Jedlińsku wygrały z dużą przewagą punktową. Wśród
chłopców różnice były mniejsze, ale obie drużyny z tych samych
szkół wywalczyły pierwsze miejsca. Na 20 miejscu sklasyﬁkowano
dziewczęta z PSP we Wsoli, chłopcy z tej samej szkoły zajęli 19 lokatę, uczniowie z Zawad Starych - 36 miejsce. Gimnazjalistki ze
Wsoli sklasyﬁkowano na 44 pozycji. Indywidualnie, w poszczególnych kategoriach wiekowych, najlepsze wyniki osiągnęli: rocznik
1994 – 3 miejsce -Sylwia Świątkowska (Jedlińsk), 9m.-Justyna Religa (Wsola), 5 m. – Przemysław Plewiński (Wsola), rocznik 1993
– 2 m. Paulina Syta, 4 m.- Żaneta Kucharczyk, 7 m. - Paulina Kozłowska (wszystkie Jedlińsk), rocznik 1992 – 5 m. – Ewelina Walczak, 7 m.- Paulina Karaś (obie Jedlińsk), 5 m.-Arkadiusz Kapusta
(Zawady Stare); gimnazja: rocznik 1991 – 4m. Wioletta Jakubiak,
9m.- Mateusz Klocek, rocznik 1990 – 10 m. – Justyna Maj, 8m.Adrian Krupa, rocznik 1989 – 7m.- Aneta Maj, 10 m. – Milena
Świątkowska (wszyscy Jedlińsk).
Z kolei, ﬁnały MIMS w sztafetowych biegach przełajowych
przeprowadzono w Ostrołęce. Organizatorzy imprezy przygotowali sporą niespodziankę dla uczestników, wytyczając połowę
trasy na bieżni miejscowego stadionu. Taka trasa nie była dla nas
korzystna, preferowała bowiem ekipy, korzystające ze stadionu na
co dzień. Mimo to, dziewczęta z PSP w Jedlińsku wywalczyły złote
medale, ich koledzy sięgnęli po srebrne krążki. W rywalizacji gimnazjów, drużyny dziewcząt i chłopców. także wskoczyły na „pudło”,
plasując się ostatecznie na trzecich miejscach . W stawce ﬁnalistek
biegała także żeńska reprezentacja PSP ze Wsoli, która ukończyła
zawody na ósmym miejscu.
Dobrą formę przełajowcy potwierdzili w czerwcu w trakcie XIII
Międzynarodowych Biegów Młodych Olimpijczyków w Bielicach
k/Sochaczewa. W imprezie tej startuje corocznie ok. 4400 uczniów.
Odbywa się ona z zachowaniem pełnego ceremoniału olimpijskiego, a patronat nad zawodami objął Polski Komitet Olimpijski.
W punktacji zespołowej Puchar Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu zdobyło Publiczne Gimnazjum z Jedlińska, które zwyciężyło po raz trzeci z rzędu . Triumfatorami rywalizacji podstawówek
okazali się także uczniowie z Jedlińska, którzy otrzymali Puchar
Marszałka Senatu RP. Miejsce na podium wywalczyli także biegacze z PSP we Wsoli, którzy zajęli trzecie miejsce.
O ile liczyliśmy na sukcesy przełajowców, to w zawodach lekkoatletycznych o sukcesy jest znacznie trudniej. Przede wszystkim
ze względu na znacznie skromniejszą bazę treningową i zasoby kadrowe (zarówno zawodnicze jak i trenerskie). Ale w wiosennych
startach nie zabrakło dobrych wyników.
Naszą lekkoatletką numer jeden jest w bieżącym roku uczennica PG w Jedlińsku Joanna Pluta.
W Mistrzostwach Mazowsza w lekkiej atletyce w kategorii juniorek młodszych zwyciężyła w skoku w dal z wynikiem 526 cm.
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Dwa tygodnie później wygrała także Mistrzostwa Makroregionu
(524cm) oraz zajęła piąte miejsce w biegu na 100 m (13.09 sek).
Bardzo dobrą dyspozycję potwierdziła na zawodach „Szukamy talentów w la” w Siedlcach skacząc 547cm.Obecnie przygotowuje się
do startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Finałowe czwórbojowe zmagania lekkoatletów Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbywały się na ostrołęckim stadionie.
Po raz kolejny, okazał się on szczęśliwym miejscem dla naszych
ekip. Niespodziewanie, zespół dziewcząt z Jedlińska w składzie:
Martyna Kopcińska, Paulina Karaś, Agata Malik, Aleksandra Skoczek, Anna Wiatrak, Paulina Kozłowska wywalczył brązowy medal.
Chłopcy, wśród których liderem był Albert Sąpór, uplasowali się
na bardzo dobrym szóstym miejscu. Ten start przysporzył jedlińskiej podstawówce sporo punktów do klasyﬁkacji łącznej igrzysk.
Do ﬁnałowej rozgrywki wśród gimnazjów zakwaliﬁkowało się aż
26 lekkoatletów PG w Jedlińsku, którzy rywalizowali na obiektach
KS „Pogoń” Siedlce. Wprawdzie deszczowa pogoda uniemożliwiła
osiąganie rekordowych rezultatów ale emocji nie brakowało. We
wszystkich konkurencjach obserwowaliśmy zaciętą walkę. Przeżywaliśmy również radosne chwile. Skok w dal był popisem Joanny
Pluty. Równa seria skoków, w najlepszej próbie odległość 525 cm
i pierwsze miejsce. Po drugi, tym razem srebrny medal, sięgnęła Joasia wspólnie z koleżankami: Lucyną Klocek, Marleną Pajek i
Anna Cielniak w sztafecie 4x100m. Ta ostatnia zawodniczka, dobry
start potwierdziła zdobyciem brązowego medalu na dystansie 200
m z czasem 27,70 sek. Warto odnotować także piąte miejsca Marleny Maj w skoku wzwyż oraz sztafety olimpijskiej (800 –400-200-100) w składzie Milena Świątkowska, Aneta Maj, M. Pajek, Julita
Kapusta. Szóste miejsce zdobyła Aneta Maj w biegu na dystansie
800 m. Ósmą pozycję zajęła Martyna Kowalczyk w skoku wzwyż.
Osiągnięcia wymienionych uczennic oraz wyniki Katarzyny Ziółek
w pchnięciu kulą, Justyny Maj w biegu na dystansie 600 m oraz

Reprezentantki PG Jedlińsk-od prawej: Lucyna Klocek i Anna
Cielniak-odbierają puchar za III m. w klasyﬁkacji drużynowej.
Kingi Mularskiej, Anity Świniarskiej, Marty Dorocińskiej i M. Maj
w sztafecie 4x 100m złożyły się na dorobek 52 pkt. Pozwoliło to
na zajęcie trzeciego miejsca w punktacji drużynowej. Tyle samo
punktów „uzbierały” lekkoatletki PG 1 z Płocka, ale w bilansie zawodów płocczanki miały o jedno zwycięstwo więcej od naszego
zespołu i to im przypadło drugie miejsce. Niestety, w rywalizacji
męskich zespołów nasi zawodnicy byli tłem dla najlepszych. Ósme

miejsce Wojtka Bąka w biegu na 200 m i dwunasta lokata Mateusza
Rąbkowskiego na dystansie 1500m to najlepsze wyniki naszych
uczniów.
W tegorocznej edycji „czwartków lekkotletycznych” wystartowali uczniowie PSP we Wsoli. Czworo z nich, osiągając dobre rezultaty w eliminacjach, będzie reprezentowało region radomski w
ﬁnałach w Warszawie, które odbędą się w połowie czerwca. Życzymy dobrego występu Martynie Andule i Justynie Relidze w biegu
na dystansie 600 m, Przemkowi Plewińskiemu w biegu na 1000m i
Krzysztofowi Nowikowowi w rzucie piłką palantową.
Grający w czwartej lidze tenisa stołowego pingpongiści ULKS
Wsola w ubiegłym sezonie zajęli trzecią pozycję. W roku bieżącym
po pierwszej rundzie plasowali się drugim miejscu ze sporymi szansami na wywalczenie awansu do klasy wyższej. Niestety, w rewanżowej rundzie porażki z najgroźniejszymi rywalami – Meranem
Otwock i Trójką Radom zepchnęły zespół na trzecie miejsce. W
trzeciej lidze zagra ostatecznie drużyna z Otwocka. Nasza drużyna
ambitne plany awansu musi odłożyć na kolejny sezon. Natomiast
nieźle spisała się „pingpongowa” młodzież. W ﬁnałach VII MIMS
w kategorii podstawówek, które odbyły się w Chorzelach szóste
miejsce wywalczyły dziewczęta ze Wsoli. Żaneta Halczyn i Marta
Marszałkiewicz, po dobrej grze, w walce o ﬁnałową czwórkę, uległy
ubiegłorocznym zwyciężczyniom – ekipie z Kosin Starych. O jedną
pozycję dalej, na miejscu siódmym, uplasowała się drużyna PSP w
Jedlińsku - Klaudyna Struniewicz i Anita Szymczak. Biorąc pod
uwagę wiek Anity (9 lat) wynik zespołu to miła niespodzianka.

Mokotów) zaledwie cztery punkty, a do trzeciego PG w Żelechowie
jeden punkt.
Występy piłkarzy śledzi wielu kibiców. Grająca w piątej lidze,
przebudowana po pierwszej rundzie seniorska drużyna Miraksu
gra w „kratkę” i aktualnie , na jedną kolejkę przed zakończeniem
rozgrywek, zajmuje 9 miejsce. O zachowanie tej pozycji (naszemu
zespołowi wystarczy remis) zmierzy się w Grójcu z rezerwami Mazowsza. Drużyny młodzieżowe także grały ze zmiennym szczęściem.
Najlepiej wypadli juniorzy Miraksu, którzy uplasowali się w Radomskiej Lidze Juniorów (rocznik 1987) na wysokim drugim miejscu,
mając zaledwie dwa punkty mniej od triumfatorów , zespołu MG

Drużuna piłkarska PSP Wsola

Marta Marszałkierwicz i Żaneta Halczyn
O dobrym występie mogą mówić także Filip Molendowski,
Adrian Durak i Damian Dupla ze Wsoli. Nie chcieli być gorsi od
szkolnych koleżanek i w końcowej klasyﬁkacji zajęli także szóstą
pozycję. W rywalizacji gimnazjów wystąpił jedynie zespół dziewcząt z PG w Jedlińsku. Natalia Lis i Zuzanna Trześniewska nie zaliczą tych zawodów do udanych. Po słabej grze - trzy przegrane i
lokata 13-16.
W ﬁnałach igrzysk wystąpiły jeszcze drużyny unihokeja. Reprezentanci PSP z Zawad Starych uplasowali się na siódmym miejscu.
Dziewczęta z PG w Jedlińsku po jednej porażce, remisie i dwóch
wygranych wywalczyły dziewiąte miejsce.
Wyniki współzawodnictwa szkół w klasyﬁkacji łącznej VII
MIMS nie są jeszcze znane. Z nieoﬁcjalnych wyliczeń , wynika,
że duże szanse na triumf w klasyﬁkacji podstawówek ma PSP w
Jedlińsku! Gimnazjaliści z Jedlińska uplasują się prawdopodobnie
na miejscu czwartym, tracąc do drugiego miejsca (PG 8 Waszawa

MZKS Kozienice. Przypomnijmy, że drużyny seniorów i juniorów
Berty Jedlińsk zostały wycofane z rozgrywek. Wśród trampkarzy
starszych, (rocznik1989), na jedną kolejkę przed zakończeniem sezonu, w gronie 14 drużyn, Strażak Wielogóra plasuje się na miejscu
ósmym, Berta Jedlińsk na dwunastym. Klubowe występy zaowocowały niezłymi wynikami w zawodach szkolnych. Młodzi piłkarze
ze Wsoli zajęli trzecią pozycję w Międzypowiatowych Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej oraz piąte miejsce w ﬁnale Mazowsza Turnieju
Coca-Cola Cup 2005.
Wysoki poziom w skali kraju prezentują strzelcy z sekcji DRAGON (ULKS Jedlińsk). Przygotowując się do startu w najważniejszej imprezie roku – XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
uczestniczyli w kilku prestiżowych zawodach.
5 marca w XX Ogólnopolskich Zawodach z okazji Święta Kobiet
w Łodzi, skutecznie rywalizował z najlepszymi Mateusz Skoczek. Po
dwugodzinnych zmaganiach zajął ostatecznie piąte miejsce, ustanawiając rekord klubu z wynikiem 574 pkt na 600 możliwych. Wśród
kobiet wysoko uplasowała się nasza młodziczka - Julita Rędzia na
24 miejscu na ponad 50 startujących. Mateusz wygrał również w
Mistrzostwach Mazowsza w Warszawie i Ogólnopolskim Memoriale Olimpijskim im. mjra Władysława Karasia w Krakowie.
Drugie miejsca uzyskał w Mistrzostwach Polski LOK oraz w
Międzynarodowych Mistrzostwach Wybrzeża w Ustce (zaraz za zawodnikiem z Litwy). Do udanych występów należy zaliczyć udział
w Międzynarodowych Zawodach o Memoriał mjra Wrzoska w
Częstochowie i zawodach o Puchar Ziemi Świętokrzyskiej w Starac howicach. W zawoodach tych dobrze spisali się również Ernest
Szymczyk, Michał Fijałkiewicz i Michał Kurpik Tradycyjnie w podsumowaniu wyników szkolnej ligi strzeleckiej okręgu radomskiego,
gimnazjum z Jedlińska zajęło I miejsce.
Krystian Kilar
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