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Drodzy Państwo
Kilka miesięcy temu minęło
10 lat od przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej. Był to
czas dużych zmian zarówno
na poziomie ogólnokrajowym, jak i na poziomie
samorządu. Podjęty wysiłek
przyniósł znakomite efekty.
Udało się znacząco rozwinąć
i poprawić jakość infrastruktury technicznej, podnieść
poziom kapitału ludzkiego
społeczeństwa, zadbać o stan
środowiska naturalnego.
10-lecie
członkostwa
w Unii skłania do podsumowań. Gmina Jedlińsk
jako beneﬁcjent programów
ﬁnansowanych ze środków
unijnych zrealizowała ponad
30 projektów o łącznej wartości 24 mln zł, uzyskując
doﬁnansowanie na poziomie 15,5 mln zł. Ale nie
wszystkie inwestycje mogą
uzyskać wsparcie środków
z programów Unii Europejskiej, gdyż jest to tylko
ﬁnansowanie dodatkowe, a
nie zastępcze. Podstawowym

źródłem ﬁnansowania są
nadal środki własne.
W bieżącym numerze
chcemy przypomnieć Państwu inwestycje i projekty
zrealizowane w czasie minionej dekady. Oczywiście ze
względu na ograniczone
miejsce na stronach gazety,
nie sposób przedstawić ich
wszystkich. Dlatego też o
części z nich znajdzie się
jedynie wzmianka.
Należy zaznaczyć, że również gazeta samorządowa
Jedlińsk – Panorama Gminy
obchodzi swoje 10-lecie istnienia. Zapewne dla wielu
mieszkańców jest ona podstawowym źródłem informacji o wydarzeniach w gminie,
prowadzonych inwestycjach,
działaniach organów gminy.
Informacje takie można
także znaleźć na stronie
internetowej Gminy Jedlińsk,
która w październiku zmieni
swoją szatę graﬁczną. Dodatkowo zostanie uruchomiony
systemem „Elektroniczna
Obsługa
Mieszkańca”,

RZETELNI - PO RAZ KOLEJNY
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czerwca 2014 r. w warszawskim hotelu Gromada, podczas Wielkiej Gali
„25 lat wolności dla Polskiej
Rzetelności”, którą poprowadzili
Maria
Niklińska
i Krzysztof Ibisz, odbyło się uroczyste wręczenie Certyﬁkatów
Laureatom IV edycji Projektu
„RZETELNI”.
Podczas Gali wójt gminy
Jedlińsk
Wojciech
Wal-

czak odebrał dwa certyﬁkaty:
Rzetelny Samorząd oraz Rzetelny Menedżer. Jest to już drugi
raz, kiedy Gmina Jedlińsk otrzymuje certyﬁkat dla rzetelnego
samorządu. Jednak tym razem
jest to certyﬁkat ogólnopolski,
a nie mazowiecki jak w ubiegłym roku. Natomiast certyﬁkat Rzetelny Menedżer został
nadany Wojciechowi Walczakowi
po raz pierwszy.

Wojciech Walczak - Wójt Gminy wśród laureatów.
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września 2014 r. Kapituła
Plebiscytu Orły Polskiego
Samorządu 2014 r., po dokonaniu oceny ankiety, podjęła
decyzję o przyznaniu Gminie
Jedlińsku tytułu „Mazowiecka
Gmina Roku 2014”.
To zaszczytne wyróżnienie, zdobyte przez Gminę Jedlińsk po raz
pierwszy, jest potwierdzeniem,
że Gmina reprezentuje godny
do naśladowania poziom i jest
zarządzana w taki sposób, aby
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umożliwiać rozwój gospodarczy
i społeczny regionu. Oﬁcjalne
wręczenie nagrody, w formie
statuetki, odbędzie się podczas
Wielkiej Gali „25 lat wolności
dla Polskiej Przedsiębiorczości”.
Organizatorem Plebiscytu jest
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu,
Przemysłu i Usług. Plebiscyt jest
realizowany w ramach Narodowego Programu Promocji Polska
Przedsiębiorczość 2020.

który w znacznym stopniu ułatwi interesantom
kontakt z urzędem.
Kilka dni temu Publicznej Szkole Podstawowej w
Starych Zawadach zostało
przekazane boisko wielofunkcyjne, które szkoła
wygrała w konkursie „Kolorowe boiska… czyli szkolna
pierwsza liga”. Chciałbym
serdecznie
podziękować
dyrektorom szkoły, obecnej – Barbarze Deleska
oraz poprzedniej – Marii
Jemiołek,
nauczycielom,
uczniom, rodzicom, społecznościom
pozostałych szkół z terenu gminy
i wszystkim zaangażowanym
w przygotowaniach do
konkursu oraz wszystkim,
którzy brali udział w głosowaniu internetowym. To
dzięki Waszej pomysłowości
i aktywności szkoła może
cieszyć się nowym obiektem
sportowym.
Dziękuję także Fabryce
Farb i Lakierów Śnieżka
SA, fundatorowi nagrody,

za tak wspaniały gest.
W ostatnią niedzielę sierpnia odbyło się Święto Plonów Gminy Jedlińsk oraz
IX Turniej Sołectw. Dziękuję
wszystkim biorącym udział
w tym wydarzeniu. Szczególne podziękowania kieruję
do rolników. Życzę Wam,
aby kolejny rok był dla Was
bardziej łaskawy i aby przyniósł obﬁte plony.
Wojciech Walczak

ODSŁONIĘCIE TABLICY

1 września 2014 r. w 75.
rocznicę wybuchu II wojny
światowej, na terenie Lotniska Piastów odbyła się
uroczystość odsłonięcia i
poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci lotników 21.
Eskadry Bombowej poległych
w wojnie obronnej 1939 r.,
którzy startowali z lotniska
Wsola – Piastów.
21. Eskadra wykonywała loty
bojowe z lotniska w Piastowie
w dniach od 30 sierpnia do 5
września 1939 r. Sześciu lotników zginęło podczas wykonywania zadań. Fundatorami
tablicy byli piloci Aeroklubu
Radomskiego, mającego swoją
siedzibę na Lotnisku Piastów
oraz Andrzej i Jurand Chałubińscy. Tablicę odsłonili: Wojciech Walczak – wójt gminy
Jedlińsk, płk pil. dr Adam
Ziółkowski – dowódca 42.
Bazy Lotnictwa Szkolnego
w Radomiu, Mirosław Dani –
wiceprezes Aeroklubu Radomskiego oraz Andrzej Chałubiń-

ski – fundator tablicy. Tablicę
poświęcił ks. mjr Krzysztof
Smoleń – proboszcz paraﬁi
wojskowej pw. św. Stanisława
Biskupa w Radomiu.
Tablica upamiętnia udział polskich lotników stacjonujących
na lotnisku Piastów w wojnie
obronnej 1939 r. 21. Eskadra
została przebazowana w dniach
26–31 sierpnia na lotnisko
w Piastowie, będące wówczas
lotniskiem zapasowym dla Sadkowa. Eskadra liczyła 10 bombowców PZL.23B Karaś, jeden
samolot pasażerski i jeden
szkolno-treningowy.
To właśnie z Piastowa wystartował
bombowiec,
który
2 września 1939 r. zbombardował fabrykę chemiczną
w Ohlau (Oława) – było to pierwsze bombardowanie obiektów
na terenie Niemiec podczas
II wojny światowej. Lotnisko
w Piastowie zostało zniszczone
przez
wycofujące
się oddziały niemieckie pod
koniec wojny.

Andrzej Chałbiński, Mirosław Dani oraz Wojciech Walczak składają
kwiaty pod pamiątkową tablicą.

Inwestycje w Gminie
W TRAKCIE REALIZACJI
Budowa ulicy Spacerowej w Jedlińsku .
Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piastów Stara Wieś – Górna Wieś.
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk
poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku.
Budowa drogi gminnej Lisów – Bierwiecka Wola.
Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Zawadach Nowych
Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku –
przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych.
Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku.

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Woli Gutowskiej

dniu 11 września 2014 r.
W
w Woli Gutowskiej odbyło
się uroczyste otwarcie nowo-

wybudowanego boiska wielofunkcyjnego, którego całkowity
koszt wyniósł 568.087,97zł.
Na imprezę, przybyli wójt
gminy Wojciech Walczak,
radny powiatu radomskiego
Robert Dobosz, sołtys Mieczysław Dobrowolski oraz licznie
zebrani mieszkańcy miejscowości. Obiekt poświęcił ks.
Karol Piłat.
Całość płyty boiska otoczona
jest piłkochwytami, stanowiącymi jednocześnie ogrodzenie

W

oddzielające teren rozgrywek
od pozostałej części działki oraz
posiada opaskę z kostki brukowej. Ponadto powstał plac z
urządzeniami gimnastycznymi
(m. in. wioślarz, orbitek, twister,
wahadło) do rekreacji i urządzeniami do zabaw dla dzieci (m.
in. piramida linowa, skrzynia
sprawnościowa) również na podłożu z bezpiecznej nawierzchni
syntetycznej wraz z podbudową.
Całość inwestycji dopełniają elementy małej architektury (ławki
parkowe), ciągi piesze wokół
urządzeń z kostki brukowej.
Zadanie wykonano w 2014 r.

Nowe boisko w Woli Gutowskiej.

III JARMARK LUDOWY W BIERWCACH

niedzielę
14.09.2014
przy pięknej i słonecznej pogodzie rozpoczął
się trzeci Jarmark Ludowy
w Bierwcach.
Na Jarmark przybyły władze
Gminy Jedlińsk: Wójt W. Walczak, sekretarz W. Dłużewski,
Przewodniczący Rady Gminy
W. Sulisz z radnymi , ks. Proboszcz. J. Chamera, prezes LGD
„Razem dla Radomki” Cezary
Nowek , dyr. GCKiKF- A.Gryzek , dyr. Biblioteki B. Starzyńska, dyr. DPS w Jedlance Izabela
Lorenc, dyrektorzy placówek
oświatowych z terenu naszej
gminy , strażacy OSP Bierwce,
mieszkańcy sołectw, zaprzyjaźnione Stowarzyszenia.
W tym dniu kapele i zespoły
przybyły z różnych gmin: Wie-

niawy, Wolanowa, Przytyka,
Potworowa, Jedlińska oraz Piaseczna k/Warszawy. A wystąpili: Kapela Lipców z Wygnanowa,Kapela Jana Wochniaka
z Wieniawy, Kapela Tomasza
Stachury z Grabowskiej Woli,
Kapela Czesława Golińskiego
z Wawrzyszowa, Zespól Śpiewaczy Bieniędzice, Zespół
Śpiewaczy Kalina z Marianowic, Antoni Kwiatkowski z Piaseczna k /Warszawy , Zespół
Wacława Imiołka z Jedlanki.
Wszystkich powitała dyr.
PSP Bierwce Elżbieta Łoboda,
a całość poprowadziła prezes
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Bierwce i Okolic – Ewa Oﬁara.
Impreza zakończyla się
wspólnym ogniskiem
Ewa Oﬁara

INFORMACJA DLA POSIADACZY PSÓW
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu przypomina o obowiązku zaszczepienia psów
przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3-go miesiąca
życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
Uchylanie się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie stanowi wykroczenie, podlegające karze grzywny, która może być nałożona
przez funkcjonariuszy Inspekcji Weterynaryjnej.
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Z prac Rady Gminy

P

rzewodniczący Rady Waldemar -Nr XXXIII/36/2014 przyjęcia i
Sulisz zwołał sesje na: 26 czerwca, zatwierdzenia zmienionego Planu
14 lipca oraz 9 września br.
Odnowy Miejscowości Piastów na
lata 2014-2023.
Rada Gminy podjęła uchwały
w sprawie:
Wójt wydał zarządzenia w sprawie:
26 czerwca:
-powołania Komisji do odbioru
-Nr XXXI/27/2014 Wieloletniej zadania
inwestycyjnego
p.n.
Prognozy Finansowej Gminy Budowa ogólnodostępnego wieloJedlińsk na lata 2014-2019,
funkcyjnego boiska sportowego o
-Nr XXXI/28/2014 wprowadzenia nawierzchni syntetycznej i placu
zmian w budżecie gminy na 2014 r. zabaw z elementami małej architek-Nr XXXI/29/2014 przyjęcia i tury w Woli Gutowskiej,
zatwierdzenia Planu Odnowy -zatwierdzenia konkursu na stanoMiejscowości Piastów na lata 2014- wisko dyrektora Publicznej Szkoły
-2023,
Podstawowej w Bierwcach,
-Nr XXXI/30/2014 zaliczenia drogi -zatwierdzenia konkursu na stanodo kategorii dróg gminnych,
wisko dyrektora Publicznej Szkoły
-Nr XXXI/31/2014 częściowej Podstawowej im. Jana Pawła II w
zmiany Studium uwarunkowań Ludwikowie,
i kierunków zagospodarowania -powołania Komisji Przetargowej
przestrzennego Gminy Jedlińsk,
na przebudowę drogi gminnej
-Nr XXXI/32/2014 zasad i trybu w Jedlance-skrzyżowanie Jedlińskudzielania osobom ﬁzycznym dota- -DPS,
cji celowej na doﬁnansowanie reali- -powołania Komisji d.s. procezacji przydomowych oczyszczalni dury o udzielenie zamówienia
ścieków z budżetu Gminy Jedlińsk, publicznego na „Budowa budynku
14 lipca :
Centrum
Kultury
Wiejskiej
-Nr XXXII/33/2014 Wielolet- w Piastowie”,
niej Prognozy Finansowej Gminy -powołania Komisji PrzetargoJedlińsk na lata 2014-2019,
wej na zakup nowego średniego
-Nr XXXII/34/2014 wprowadzenia samochodu ratowniczo-gaśniczego
zmian w budżecie gminy na 2014 r. dla OSP Wsola,
-Nr XXXII/35/2014 zaciągnięcia -przeznaczenia do oddania w dzierkredytu długoterminowego,
żawę nieruchomości stanowiących
9 września:
własność Gminy Jedlińsk,

-powołania Komisji Przetargowej
na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego,
-przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Jedlińsk, informacji o przebiegu
wykonania planu ﬁnansowego
SPZOZ oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r.
-powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela
mianowanego,
-nadania regulaminu świetlicy wiejskiej w Nowych Zawadach,
-ustalenia terminu składania wniosków o doﬁnansowanie zakupu
podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2014 r.-„Wyprawka szkolna”,
-powierzenia stanowiska Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bierwcach,
-powierzenia stanowiska Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Ludwikowie,
-przeznaczenia do wydzierżawienia
nieruchomości gruntowej położonej w Urbanowie oraz trzy zarządzenia w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Stałe Komisje Rady pracowały

zgodnie z przyjętym harmonogramem prac na bieżący rok.
Prezes Rady Ministrów wydał
Rozporządzenie z dnia 20 sierpnia
2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast na dzień 16 listopada 2014 r.
Rozporządzenie
opublikowane
zostało w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz. 1134.
W rozporządzeniu jest kalendarz, który określa informacje
oraz terminy przeprowadzenia
wyborów do organów samorządu
terytorialnego.
Szczegóły dotyczące zarządzonych
wyborów są na stronie Państwowej
Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.
Na stronie internetowej Gminy
Jedlińsk w Biuletynie Informacji
Publicznej jest zakładka -wybory
samorządowe 2014, gdzie umieszczane są aktualne informacje dotyczące wyborów samorządowych
oraz z prac Gminnej Komisji
Wyborczej w Jedlińsku.
Ewa Koper

Wszystkim uczniom, nauczycielom i całej szkolnej społeczności
powodzenia i samych sukcesów w nowym roku pracy 2014/2015
życzy Rada Gminy.

22. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe ,,Tobie powierzam się” w Licheniu

W

dniu 26 lipca 2014 r. pięćdziesięcioosobowa grupa
osób z terenu gminy Jedlińsk
wzięła udział w 22. Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych w Sanktuarium Matki
Bożej w Licheniu, które w tym
roku odbywały się pod hasłem
,,Tobie powierzam się”.
Podczas ceremonii otwarcia
Spotkań Trzeźwościowych po
raz pierwszy została wręczona
nagroda ,,Pelikan” dla osoby,
która całe swoje życie poświęciła pomocy innym. Pierwszą
laureatką została Maria Matuszewska z Poznania, psycholog
i terapeuta uzależnień. Była ona
jedną z pierwszych osób biorących udział przy powstaniu
ruchu AA w Polsce.
O godz.16:00 na placu koronacyjnym w starej części Sanktuarium wystąpiła z prelekcją
Irena, pochodząca z miejscowości Akron w USA. Opowiedziała

historię swojego życia. Mówiła o
tym, jak poślubiła człowieka uzależnionego od alkoholu. Dowiadując się o jego uzależnieniu już
po ślubie, przyrzekła sobie, że
pomoże mu wyjść z nałogu. Jak
się okazało Akron jest kolebką

ruchu AA na świecie. Dzięki
temu mogła zgłębić tą tematykę, co pozwoliło jej skutecznie
pomóc swojemu mężowi.
O godz. 17:00 rozpoczęły się
mityngi tematyczne. W ciągu
całego dnia wiernych w konfe-

sjonałach oczekiwało kilkudziesięciu księży. W śród uczestników ogólnopolskich spotkań
trzeźwościowych byli także
wolontariusze, psycholodzy oraz
terapeuci uzależnień, którzy służyli rozmową i podpowiadali jak
zrobić pierwszy krok w trzeźwości oraz jak pomóc w walce
z nałogiem osobie bliskiej.
Kulminacyjnym punktem 22.
Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu była
msza św. w licheńskiej bazylice
o godz. 19:00, podczas której
modliło się kilkanaście tysięcy
osób. Po mszy św. kontynuowano poszczególne mitingi,
które trwały do samego rana.
Tegoroczny wyjazd do Lichenia możliwy był dzięki środkom
ﬁnansowym pochodzącym z
funduszu Gminnej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.
Marianna Fidos

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance

O

środek rozpoczął swoją
działalność w grudniu
2013r. Stanowi on ważne ogniwo
systemu pomocy społecznej i
ﬁnansowany jest ze środków
Wojewody Mazowieckiego.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance jest jednostką
dziennego pobytu dla 35 uczestników. Dom czynny jest od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, ma zasięg
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lokalny i obejmuje mieszkańców
z terenu gmin: Jedlińsk, Jastrzębia, Przytyk oraz Zakrzew. Placówka umożliwia transport
Beneﬁcjentów do ośrodka.
Celem Domu jest osiągnięcie przez uczestników poprawy
jakości życia, prawidłowego
funkcjonowania w społeczeństwie, powstrzymanie wykluczenia społecznego oraz marginalizacji. Oferowane zajęcia

w naszym ośrodku dostosowane
są do indywidualnych potrzeb
i
możliwości
uczestników.
Rozwijamy umiejętności niezbędne do samodzielnego życia
poprzez różnego rodzaju treningi, zajęcia oraz terapię indywidualną, czy grupową. Wszystkie pracownie wyposażone są
w podstawowy sprzęt niezbędny
do prowadzenia terapii.
Renata Pucek

Książki w języku angielskim
Wychodząc naprzeciw potrzebom młodego pokolenia w bieżącym roku Gminna
Biblioteka Publiczna w Jedlińsku zakupiła
książki w języku angielskim.
W nszych zasobach znajdują się książki
beletrystyczne dla dorosłych i młodzieży oraz pozycje
popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy.
Zachęcamy do korzystania z naszej oferty,
która regularnie jest powiększana o nowe pozycje!

września 2014 r. Gminna
6Jedlińsku
Biblioteka
Publiczna
w
zaprosiła do wspól-

nego czytania Trylogii Henryka
Sienkiewicza dyrektorów szkół,
nauczycieli oraz mieszkańców
gminy Jedlińsk. Barbara Walczak, Agnieszka Piszak, Bożena
Cieślak, Elżbieta Łoboda, Iwona
Śmiechowska, Dorota MolendaMokosa czytały fragmenty „Trylogii” w ramach ogólnopolskiej
akcji zainicjowanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego-„Narodowe Czytanie”.
Była to III edycja akcji głośnego czytania dzieł literatury

Zakup nowości wydawniczych

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jedlińsku uczestniczy w projekcie „Zakup nowości wydawniczych do biblioteki” – Priorytet 1 realizowany ze środków
Biblioteki Narodowej.
Wysokość dotacji, jaką otrzymaliśmy dla naszej biblioteki,
to 6.450 zł. Zgodnie z Regulaminem Programu 1/3 dotacji przeznaczymy na zakup publikacji

dla dzieci i młodzieży. Pomoc,
jaka otrzymujemy w ramach
Programu Biblioteki Narodowej w odnowieniu i powiększaniu księgozbioru, jest bardzo
cenna i ma ogromny wpływ na
rozwój czytelnictwa. Pozwala
uatrakcyjnić ofertę biblioteki.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych po nowości książkowe.

Czytamy Trylogię

polskiej. Wspólne czytanie stanowiło wspaniałą okazję by raz
jeszcze przeżyć zapierający dech
w piersiach przygody sienkiewiczowskich bohaterów.
Na zakończenie publicznego
czytania Wójt Gminy Jedlińsk
Wojciech Walczak oraz Vice
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Oﬁara wręczyli uczestnikom książki i dyplomy.
Wszystkim, którzy wzięli udział
w tym pięknym przedsięwzięciu,
jakim jest „Narodowe Czytanie”dziękujemy i zapraszamy za rok.
Bożena Starzyńska

Zaproszeni goście czytają „Trylogię”.

Warto przeczytać
„ Tajemnice II wojny światowej” – Maciej Kalarus.
Autor odsłania przed nami niektóre tajemnice wojny. Z pasją opowiada o ciekawych i zdumiewających faktach. To książka dla ludzi interesujących się historią.
„Syberiada polska”- Zbigniew Domino.
Dramat ludności polskiej wyrzuconej ze swoich domów i masowo deportowanej z zachodniej Ukrainy na
Syberię i do Kazachstanu w latach 40.
„Spalona żywcem” – Souad.
Szokująca relacja palestyńskiej dziewczyny, która zakochała się i zhańbiła rodzinę. Więc rodzina wydała na nią
wyrok śmierci...
„Dymna”- Elżbieta Baniewicz.
Fascynujący portret jednej z najwybitniejszych aktorek teatralnych i ﬁlmowych, a zarazem osoby wyjątkowo
oddanej innym, szczególnie osobom chorym i niepełnosprawnym.

Festyn rodzinny w Wierzchowinach

dniu 6.07.2014 w WierzW
chowinach odbył się
Festyn Rodzinny zorgani-

zowany przez Stowarzyszenie Czas Na Zmiany. Celem
Festynu było integrowanie
dzieci i dorosłych, oraz różnych środowisk; Rady Sołeckiej, Szkoły, Paraﬁi, Społeczności Lokalnej, a także popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Wójt
Gminy Wojciech Walczak wraz
z małżonką, Przewodniczący
Rady Gminy Waldemar Sulisz,
radny powiatu radomskiego
Robert Dobosz, Dyrektor ZSP
w Wierzchowinach Dorota
Dobosz, Ksiądz Proboszcz
Janusz Chamera, oraz wiele
innych osób.
Festyn prowadziła Anna
Gołębiowska wraz z zespołem Alfa, którzy umilali nam
całe niedzielne popołudnie.

Program Festynu był bardzo
napięty. Na początku wystąpiła
para taneczna Weronika Sułkowska i Maciej Modrzewski
ze szkoły tańca Rock-Step w
Radomiu. Rozpoczęli tańcem
latynoamerykańskim sambą ,
następnie zagrał Kacper Sułkowski i zakończyli tańcem
standardowym Quickstep.
Po tańcach odbył się konkurs
na najlepsze ciasto. W wyborze
najlepszego komisja brała pod
uwagę smak i wygląd. Pierwsze
miejsce zajęła Katarzyna Głogowska, która w nagrodę otrzymała blender, II Joanna Sowińska
i III Katarzyna Jemiołek.
Następnym punktem programu był występ grupy
Capoeira, prezentacja OSP
z Bierwiec, oraz motocyklu
policyjnego. Najmłodsi mogli
skorzystać z malowania twarzy,
puszczania baniek mydlanych,
dmuchanych zjeżdżalni i trampoliny, oraz wielu innych atrak-

cji. Każdy mógł wziąć udział w
konkursach i otrzymać atrakcyjne nagrody ufundowane
przez naszych sponsorów. Podczas Festynu można było dostać
gorącą przepyszną grochówkę,
chleb ze smalcem i masłem
czosnkowym, kiełbasę z grilla
i wiele innych słodkości.

Dziękujemy wszystkim osobom które bezinteresownie
z wielkim zapałem angażują
się w pracę Stowarzyszenia, a
wszystkim sponsorom za okazanie wsparcia i życzliwości.
Z pozdrowieniami Stowarzyszenie Czas Na Zmiany.
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września o godz. 16.00 po
7
raz XXIV w kościele paraﬁalnym w Jedlińsku odbył się

doroczny koncert organowy.
Wydarzenie to było realizowane w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Organowej
i
Kameralnej
„Radom-Orońsko”.
Koncert składał się z muzyki
sakralnej i patriotycznej. W tym
repertuarze jedlińska publiczność usłyszała jednego z najpopularniejszych polskich tenorów
Bogusława Morkę. Słuchacze
byli zachwyceni nie tylko jego
głębokim głosem i znakomitą
interpretacją pieśni, ale również
interpretacjami
muzycznymi
w wykonaniu dyr. Festiwalu
Roberta Grudnia. Pokazały one

egoroczne wakacje przeT
szły już niestety do historii, ale o wspaniałe waka-

cyjne wspomnienia zadbało
Gminne Centrum Kultury i
Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Jak co roku prowadzona
była akcja LATO skierowana
do dzieci i młodzieży z terenu
gminy. Zajęcia prowadzone
były w Jedlińsku, Jedlance,
Bierwieckiej Woli, Lisowie,
Ludwikowie i Mokrosęku.
Na każdy dzień były rozpisywane konkursy, gry i zabawy.
Uczestnicy brali udział w turniejach, quizach,
zajęciach
artystycznych (np. decoupage,
wiklina papierowa) a także w
zajęciach kulinarnych podczas,
których powstało wiele smacznych potraw. W lipcu miały
miejsce zajęcia integracyjne i
artystyczne prowadzone przez
wolontariuszy w ramach programu Projektor-Wolontariat
Studencki. Dzieci malowały na
asfalcie, rozwiązywały różnego
rodzaju zagadki a także puszczały duże bańki mydlane. Dużą
frajdą były zabawy z piłką, np.:
gra w zbijaka, rzuty do kosza.
Przez całe wakacje uczestnicy
Akcji Lato zbierali punkty, a
wszyscy, którzy nazbierali ich
najwięcej w nagrodę pojechali
na wycieczkę. Dzieci młodsze zwiedzały Farmę Iluzji, a
starsze Kurozwęki. Wyjazdy te
zostały zorganizowane przez

Koncert organowy w Jedlińsku
szeroką paletę barw muzycznych organów kościoła w Jedlińsku. Poczynając od delikatnego
po potężne brzmienie niemal
wszystkich głosów organów.
Dopracowany w najdrobniejszych szczegółach recital, interpretacje muzyczne i wokalne
oraz stosowny komentarz przygotowany przez panią Annę
Drela przyczynił się do tego, iż
koncert był wielką muzyczną
modlitwą w hołdzie świętemu
Janowi Pawłowi II. 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.
Agnieszka Gryzek

Akcja Lato 2014

Uczestnicy Turnieju Siatkówi Plażowej o Puchar Wójta Gminy Jedlińska.

Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie wakacji
oprócz zabawy oferowanej
uczestnikom znalazł się także
czas na zajęcia proﬁlaktyczne.
W każdej placówce miały miejsce pogadanki dotyczące złego
wpływu uzależnień na zdrowie
młodych ludzi.
Podczas akcji Lato na
Ośrodku Sportu i Rekreacji
odbyły się rozgrywki w ramach
Dzikich Drużyn oraz Turniej
siatkówki Plażowej.
16 i 17 lipca 2014 roku to
dni, w których odbył się Wakacyjny Turniej Piłkarski Dzikich
Drużyn 2014 o Puchar Wójta
Gminy Jedlińsk. Turniej został
rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych, a do rywalizacji przystąpiło łącznie sześć

Podsumowanie zajęć plastycznych w ramach Akcji Lato .
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Od lewej: Bogusław Morka, Robert Grudzień, Anna Drela
i ks. prałat Henryk Ćwiek

zespołów. W starszej kategorii
wiekowej /rocznik 1999-2000/
najlepsi okazali się zawodnicy
drużyny Jedlińsk Team, za nimi
na drugim miejscu FC Bierwiecka Wola, trzecia lokata dla
zespołu pod nazwą Brazylia.
Wśród młodszych zawodników, z rocznika 2001 i młodsi,
bezkonkurencyjni okazali się
młodzi piłkarze drużyny Królewscy, druga lokata dla The
Reds, natomiast trzecia dla
zespołu FC Madryt. W tym
roku swoje umiejętności zaprezentowali Kamil Puk i Dominik
Woźniak, którzy zostali wyróżnieni na zakończenie turnieju.
Nagrodzono także dwóch
dobrze grających bramkarzy

Jakuba Tomalskiego i Kacpra
Imiołka.
Turniej Siatkówki Plażowej
w tym roku odbył się w dniu
20 lipca 2014 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. Szósta lokata
przypadła początkującej drużynie Jedlińsk Junior w składzie
Krzysztof Wikło, Daniel Jurczak. Piąta lokata dla zespołu
z Jedlińska w składzie Kamil
Płaskociński, Jakub Król. Tuż
za podium kolejna drużyna
z Jedlińska w składzie Krzysztof Cielniak, Robert Redestowicz. Dwa miejsca na podium,
trzecie i drugie, zajęły drużyny
z Jedlanki w składach Kamil
Skowroński, Kacper Wolak,
a także Grzegorz Skowroński
i Tomasz Janiszewski. 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, Kamil Struzik
i Wojciech Wikło.
Anna Malinowska
Łukasz Kurek

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
organizuje w dniu 25 października 2014 (Sobota)
wyjazd na spektakl
„DWIE POŁÓWKI POMARAŃCZY”
do Teatru CAPITOL w Warszawie
Ogólny koszt wyjazdu wynosi 125,00 zł
Wszyscy zainteresowani wyjazdem dodatkowe informacje
mogą uzyskać pod nr tel. 48 / 32 13 052,
Szczegóły znajdują się także na plakatach informacyjnych
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
zaprasza dzieci
na przedstawienia teatralne w wykonaniu artystów z Krakowa,
które odbędą się w sali OSP w Jedlińsku w następujących terminach:
• 24 października 2014, godz. 09:30 „Zaczarowany Młynek”
• 4 grudnia 2014, godz. 09:30 „Królewna Śnieżka”

II Międzynarodowy Plener Malarski – Jedlińsk 2014

Międzynarodowy Plener
II
Malarski – Jedlińsk 2014
miał miejsce w dniach 20 -31
sierpnia 2014 r. Wzięło w nim
udział 12 artystów z kraju i
zagranicy: Viktor Khadzhynov, ( Ukraina), Jaroslav Uhel
i Jozef Krakovský (Słowacja),
Sigita Dabulskytė ( Litwa),
Suren Vardanian (Armenia)
z Polski: Zdzisław Doleżyński, Martyna Piasta ,Andrzej
Brzegowy, Łukasz Rudecki,
Artur Wąsowicz, Wacław
Roman Sobieraj, Urszula
Miącz-Sobieraj. Inspiracją dla
artystów stały się w tym roku
jedlińskie krajobrazy. Okazało się, że gmina postrzegana
jest przez polskich, słowackich, litewskich, ukraińskich i
armeńskich twórców jako urokliwy zakątek, w którym znaleźć można wszystkie aspekty
życia charakterystyczne dla
Mazowsza. Artyści wnieśli w
nasze dusze nowe spojrzenie
na otaczającą nas jedlińską
rzeczywistość pokazali piękno

i wyjątkowość, otaczających
nas równin, zabytków i miejsc
charakterystycznych dla naszej
gminy. Plener zaowocował
wieloma pracami malarskimi
o wysokiej randze artystycznej,
wykonanymi różnymi technikami. Utrwalone na płótnie
efekty ich pracy zostały zaprezentowane podczas podsumowania wystawy w trakcie
tegorocznego ,,Święta Plonów”.
Następnie wystawa poplenerowa prezentowana była
w Gminnym Centrum Kultury
w dniach 01-17 września br.
Dziękuję artystom za te
wspaniałe prace! Dziękuje też
za wyjątkową atmosferę, wypełnioną radością tworzenia, jaka
towarzyszyła nam wszystkim
podczas tegorocznego pleneru.
Cieszę się, że do współpracy
udało nam się zaprosić także
amatorów – młodszych i starszych wiekiem mieszkańców
gminy. Uczestnicząc w prowadzonych, warsztatach malarskich uczyli się pod okiem zna-

Karawana kultury

ędrujący Festiwal „KaraW
wana Kultury” odwiedził już w tym roku kilka

miejscowości województwa
mazowieckiego, w których
były realizowane programy
artystyczne. W dniu 26 lipca
2014 roku artyści oraz animatorzy zawitali do Jedlińska. Organizatorami tego wydarzenia był
Mazowiecki Instytut Kultury
oraz Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA.
Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Jedlińsk
reprezentowaną przez Wójta a
także z Dyrektorem Gminnego
Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej w Jedlińsku, prezentowane były na naszym terenie
ciekawe spektakle teatralne
oraz prowadzone liczne zajęcia
integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Przedsięwzięcie rozpoczęło
się od spektaklu dla najmłod-

szych, pod tytułem Czerwony Kapturek w wykonaniu
artystów z teatru Bajlandia.
Następnie toczył się blok
rodzinnych animacji, a kolejną
atrakcją był koncert piosenek
Retro w wykonaniu artystów
z Krakowa.
Nie mogło również zabraknąć występów dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach wokalnych prowadzonych przez GCKIKF. Imprezę
uświetnił także występ wokalny
Aleksandry Kowalczyk- absolwentki PG w Jedlińsku.
W godzinach wieczornych
zgromadzona
publiczność
mogła posłuchać francuskich
utworów wykonywanych przez
Annę Kukawską i muzyków z
Krakowa. Impreza zakończyła
się spektaklem rodzinnym
„Komedianci” w wykonaniu
teatru MIMO.
A. Malinowska

komitych artystów o bogatym
dorobku artystycznym. Dało to
niezwykłą możliwość poznania
przez nich różnorodnych technik tworzenia.
II Międzynarodowy Plener
Malarski nie odbyłby się bez
pomocy i zaangażowania wielu
osób w tym: Wójta Gminy

Jedlińsk - Wojciecha Walczaka,
prof. Aleksandra Olszewskiego
dziekana Wydziału Sztuki UTH
im. K. Pułaskiego w Radomiu,
a szczególności komisarza pleneru Łukasza Rudeckiego.
Agnieszka Gryzek

Rajd rowerowy

Tradycją stało się, że corocznie w wakacje odbywa się rajd
rowerowy dla mieszkańców
gminy Jedlińsk. Organizatorami Rajdu jest Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej oraz Paraﬁa Rzymsko-Katolicka w Jedlińsku. Bardzo cieszy
fakt, iż z roku na rok przybywa
chętnych do pokonywania
coraz dalszych tras. W tym
roku przemierzyliśmy ponad
45 kilometrów. Droga wiodła przez gminy: Jedlińsk oraz
Stara Błotnica. Wyruszyliśmy
przed południem z Ośrodka
Sportu i Rekreacji a w godzinach południowych rozpoczęliśmy zwiedzanie kościoła w
Kaszowie. Proboszcz tamtejszej
paraﬁi ks. Ireneusz Chmura
opowiedział o historii paraﬁi i
kościoła, który jest zabytkowy.
Ponadto można było zwiedzić
skansen usytuowany niedaleko plebanii. Szczególnie najmłodsi uczestnicy rajdu mieli
okazję obejrzeć stare maszyny
i urządzenia wykorzystywane
dawniej do uprawy roli oraz
urządzenia wykorzystywane
w gospodarstwie domowym.
Kolejnym punktem do którego
zmierzaliśmy było Sanktuarium
w Starej Błotnicy. Na miejscu
jeden z Ojców Paulinów przybliżył nam dzieje kościoła, oraz
jak jego architektura zmieniała
się na przestrzeni wieków. Po
zakończeniu zwiedzania sank-

tuarium udaliśmy się do pobliskiego Gozdu gdzie zostaliśmy
powitani przez proboszcza
księdza Janusza Kurka. Tam
również wiele dowiedzieliśmy
się o kościele i Paraﬁi. Ostatnim punktem naszej wyprawy
był Ośrodek Sportu w Jedlińsku gdzie po powrocie wszyscy
spożyliśmy posiłek w postaci
kiełbaski z grilla. Najmłodsi
uczestnicy, którzy nie czuli
jeszcze zmęczenia ćwiczyli na
siłowni oraz grali w piłkę. Ich
nieco starsi koledzy odpoczywali, rozmawiając. W tegorocznym rajdzie wzięli udział
organizatorzy: Agnieszka Gryzek-dyrektor GCKIKF oraz
ks. Karol Piłat –przedstawiciel
Paraﬁi w Jedlińsku. Wybrali
się z nami także radni z terenu
gminy Marek Janiec oraz
Bożena Okrój. Cieszymy się, że
mieliśmy wśród uczestników
oprócz dzieci i młodzieży dość
dużą grupę dorosłych mieszkańców naszej gminy.
Nadmienić należy, że pogoda
była wspaniała. Przez cały czas
towarzyszyło nam piękne słońce
i błękitne niebo. Dla strudzonych rowerzystów powiewał
orzeźwiający wietrzyk, który
niósł ze sobą zapach mijanych
lasów i zagajników. Na kolejny
rajd zapraszamy już za rok.
Zaznaczmy, że co roku zwiększamy dystans i tempo.
Anna Malinowska
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Reprezentacje gminy Jedlińsk na dożynkach

rupy wieńcowe z poszczególnych
miejscowości
reprezentowały gminę Jedlińsk
na Dożynkach Powiatowych
i Wojewódzkich a także podczas Święta Chleba. Sołectwo
Wierzchowiny wzięło udział
w Dożynkach Województwa
Mazowieckiego i Diecezji Płockiej, które odbyły się 7 września
w Staroźrebach. Było to jedno
z najważniejszych wydarzeń
na Mazowszu a jednocześnie
najlepsza okazja aby podziękować za tegoroczne zbiory jak
również kultywować rodzime,
ludowe tradycje. Wieniec
wykonany przez mieszkańców Wierzchowin miał kształt
korony. Został wykonany z kłosów zbóż a ozdobiony kwiatami
i owocami. Starostami dożynek
z ramienia Powiatu Radomskiego byli: Małgorzata Smyrda
oraz Zbigniew Gut. Również
7 września 2014 sołectwo Piaseczno wzięło udział w dorocznym Święcie Chleba odbywającym się w Muzeum Wsi
Radomskiej. W trakcie trwania

Sołectwo Piaseczno na dożynkach w Muzem Wsi Radomskiej

tej imprezy odbywał się kon- Sołectwo Wierzchowiny na dożynkach wojewódzkich w Płocku.
kurs wieńców dożynkowych, w
którym sołectwo wzięło udział.
Kolejnymi
reprezentantami
gminy było sołectwo Wsola,
którego przedstawiciele pojechali z wieńcem na Dożynki
Powiatowe do Taczowa w gminie Zakrzew. Wieniec sołectwa
Wsola został najwyżej oceniony
przez jurorów podczas Święta
Plonów w Jedlińsku i tym
samym wytypowany do reprezentowania gminy na Dożynkach Powiatowych.
Anna Malinowska Sołectwo Wsola na dożykach powiatowych w Taczowie.

II Edycja Gminnej Ligi Orlika

kwietnia 2014 roku
13
ruszyła II Edycja Gminnej Ligi Orlika o Puchar Wójta
Gminy Jedlińsk w piłce nożnej. Do tegorocznej rywalizacji
zgłosiło się siedem zespołów z
terenu naszej gminy: Wierzchowiny, Bierwiecka Wola, Gutów,
Jedlińsk, Klwaty, Red Bull
Team Jedlińsk, oraz Piastów.
Zawodnicy rywalizowali systemem każdy z każdym dwurundowo i rozgrywali swoje mecze,
co weekend od 13 kwietnia
do 12 lipca 2014 r.
W tej edycji bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy z Klwat, którzy spośród
12 rozegranych spotkań, 10

wygrali, jedno zremisowali
i jedno przegrali, co dało im
pierwsze miejsce wyprzedzając
drugi Jedlińsk o 10 pkt.
Trzecia lokata przypadła
drużynie z Bierwieckiej Woli,
która ugrała 19 pkt. Tuż za
nimi na czwartym miejscu
o jeden punkt mniej debiutant w rozgrywkach drużyna
z Piastowa. Dopiero na piątym
miejscu zakończyła drużyna
z Gutowa, która broniła tytułu
z poprzedniego roku. Ostatnie dwa miejsca zajęły kolejno
ekipy Wierzchowin i Red Bull
Team Jedlińsk.

WYSTAWA

dniu 27 czerwca 2014r.
W
w Gminnym Centrum
Kultury i Kultury Fizycznej w

Jedlińsku odbył się wernisaż
wystawy pt. „Moja Pasja”.
Autorzy
prezentowanych
prac to mieszkańcy gminy lub
pochodzący z terenu Gminy
Jedlińsk. Otwarcia wystawy
dokonali Wójt Gminy Jedlińsk
Wojciech Walczak, Dyrektor
GCKIKF Agnieszka Gryzek
oraz Przewodniczący Rady
Gminy Waldemar Sulisz. Prace
swoje zaprezentowali: Barbara
Kokosza - malarstwo olejne,
Barbara Wierzgała - malarstwo olejne, Grzegorz Giżycki
Łukasz Kurek - malarstwo olejne oraz rzeźba,
a także Mariola Pietrzyk prace wykonane na szydełku
54. Wystawa Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty (serwetki, obrusy, ubrania).
Na otwarcie wystawy licznie
przybyli mieszkańcy gminy a
także zaproszeni goście. Każda
z prac zaprezentowanych na
wernisażu posiadała swoisty

Wokal - koń Pana Jarosława Bieńka z Nowych Zawad zajął
IV miejsce na 55 wystawionych ogierów.
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klimat. Można było podziwiać
krajobrazy wiejskie, martwą
naturę, widoki morskie, portrety oraz sceny rodzajowe. W
rzeźbie natomiast dominowały
„świątki” wykonane z drewna.
Prezentowane prace wzbudziły
w odbiorcach duże uznanie,
o czym świadczyły liczne gratulacje kierowane w kierunku
autorów a także słowa wdzięczności
za
zorganizowanie
niniejszej wystawy.
Cieszymy się, że rodzimi
autorzy tej wystawy chcieli
podzielić się swoją pasją
z
mieszkańcami
gminy.
Życzymy im dalszych sukcesów
w ich dorobku artystycznym.
Mamy nadzieję, że wystawa
ta będzie zachętą dla innych
osób, które mają podobne zainteresowania, rozwijają swoje
uzdolnienia i pasje, aby także
chciały pokazać swoją twórczość innym.
Teresa Leśniewska

Święto Plonów - IX Turniej Sołectw

ostatnią niedzielę sierpW
nia br. przy pięknej
pogodzie i dużej frekwencji

odbyły się gminne uroczystości związane ze Świętem
Plonów. Obchody rozpoczęły
się dziękczynną Mszą Świętą,
którą odprawił ks. Prałat Henryk Ćwiek w kościele paraﬁalnym w Jedlińsku. Po zakończonym nabożeństwie barwny
korowód dożynkowy przeszedł
ulicami Jedlińska w asyście
orkiestry strażackiej na teren
Ośrodka Sportu i Rekreacji,
gdzie odbyła się dalsza część
uroczystości. Na początku
miały miejsce przemówienia:
Wicewojewody
Mazowieckiego Dariusza Piątka, członka
zarządu powiatu Edwarda
Kroka, Wójta Gminy Wojciecha Walczaka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Sulisza. Podziękowali oni
rolnikom za ich ciężką pracę i
trud włożony w zbiór tegorocznych żniw. Następnie starostowie dożynek – Barbara Malinowska z Jedlanki oraz Jacek
Michalski z Klwat przekazali
chleb dożynkowy władzom,
którym tradycyjnie podzielili
się z mieszkańcami. Podczas
uroczystości zostały również
wręczone dyplomy rolnikom
od Spółdzielni Mleczarskiej
Ryki, które w imieniu spółdzielni wręczyli Wójt Gminy
Jedlińsk oraz dyrektor TR
KRUS w Radomiu. Otrzymali
je: Benedykt Tkaczyk i Kazimierz Fijałkowski z Mokrosęka oraz Sławomir Szczęsny
z Ludwikowa. Dożynki były
także okazją do wręczenia
wyróżnienia przedsiębiorcom
z terenu gminy przyznanym
przez wicepremiera Janusza
Piechocińskiego z okazji 25-lecia przemian gospodarczych
jakie zaszły w naszym kraju
na początku lat - 90 ubiegłego
stulecia. Otrzymali je: Marek
Bal – właściciel ﬁrmy Kratki.
pl –Stanisław Bernady – prezes zarządu ﬁrmy Huta Szkła
BERTA Sp. z o.o. Bartłomiej
Firlej – właściciel ﬁrmy „U
Grubego” –Rafał Gajda – właściciel ﬁrmy „Gajda Truck Center” Sp. z o.o. –Aleksander i
Grażyna Goguła właściciele
ﬁrmy
ALEX-TRANSPORT
,Marek Jaworski – właściciel
ﬁrmy „EXPUCH” –Edmund
i Elżbieta Kosiec – właściciele
przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MERA” Sp. j. –Anna i
Władysław Malinowscy – właściciele ﬁrmy „MALBUT”
–Marek Marszałek – właściciel
ﬁrmy „ELMARK” Screw Factory ,Paweł Redestowicz – właściciel ﬁrmy „Windoor” Sp. z
o.o. Roman Saczywko – właściciel ﬁrmy ROSA SA –Krzysztof Sadurski – prezes zarządu
Południowo-Mazowieckiego
Banku Spółdzielczego w Jedlińsku ,Sylwester Słomka – właściciel ﬁrmy Zakład Garbar-

ski „BELIZA I”, Jan Stańczyk
– prezes zarządu ﬁrmy Radmot
Sp. z o.o. –Artur Stasieńko –
właściciel ﬁrmy KK Company,
Jerzy Strzałkowski, Robert
Strzałkowski właściciele PPHU
„Strzałkowski” Sp. j.– autoryzowany dealer marki Honda.
Część dożynkową zakończył
konkurs wieńców dożynkowych, które tak starannie
wykonali mieszkańcy poszczególnych sołectw. Winny one
konstrukcją, doborem materiałów i stylem nawiązywać do
tradycyjnego wieńca dożynkowego, który powinien być w
kształcie korony węgierskiej.
Decyzją jury I miejsce przypadło wieńcowi ze Wsoli, II
miejsce ex aequo wsi Piaseczno
i Wierzchowiny trzecie – Woli
Gutowskiej i Jedlance. Wszystkie grupy otrzymały nagrody
pieniężne. Ponadto wieniec wsi
Wsola reprezentowała gminę
na dożynkach powiatowych w
Taczowie.
Podczas trwania imprezy
mogliśmy usłyszeć przyśpiewki,
wiersze przygotowane specjalnie na tę okazję przez mieszkańców Bierwieckiej Woli,
Jedlanki, Jedlińska, Piaseczna,
Wsoli, Wierzchowin, Woli
Gutowskiej i Ludwikowa. Jak
zwykle dużym powodzeniem
cieszył się występ mieszkańców DPS w Jedlance. Tak jak w
latach poprzednich i tym razem
sołectwa przygotowały przepięknie zdobione stoiska. Tam
też można było pysznie się posilić i porozmawiać. Na stoiskach
tych prezentowane było to, co
jest charakterystyczne dla wsi.
Było zatem rękodzieło, obrazy,
rzeźby, lokalne przysmaki
dożynkowe, śpiewy, a wnikliwi
obserwatorzy mogli również
zobaczyć ,,Witolda Gombrowicza”. Jury przyznało za prezentację sołectwa i przygotowanie
stoiska nagrody rzeczowe o
następujących wartościach za:
I miejsce 1000 zł -Jedlińsk, II
miejsce 700 zł - Wierzchowiny,
Wola Gutowska, Piaseczno, III
miejsce 500 zł otrzymało sołec-

two Wsola, a także Ludwików,
dla którego nagrodę ufundował sponsor ﬁrma Kratki.pl o
wartości 500zł. Do rozgrywek
turniejowych stanęło 6 sołectw,
które zmierzyły się w 7 konkurencjach. IX Turniej Sołectw
z najwyższą liczbą punktów
wygrała miejscowość Ludwików, która otrzymała: 1200 zł,
za II miejsce 1000,00 zł otrzymały sołectwa Wola Gutowska
i Wierzchowiny, za III miejsce
800,00 zł otrzymało sołectwo
Jedlińsk, IV miejsce przypadło Wsoli, która otrzymała
nagrodę w wysokości 700,00
zł, a Piaseczno za V miejsce
otrzymało
kwotę 600,00zł.
Oprócz tego wszystkie sołectwa otrzymały cenne nagrody
rzeczowe od sponsorów: od
LABORATORIUM KOSMETYCZNEGO DR IRENY ERIS
zestawy kosmetyków, a od
FIRMY BAKOMA – jogurty.
Natomiast sery i inne gadżety
od Spółdzielni Mleczarskiej
Ryki. Cztery pierwsze sołectwa
otrzymały kociołki od ﬁrmy
Kratki.pl, a także paczki ze słodyczami, które wręczył Bogumił Ferensztajn. Ponadto odbył
się konkurs na ,,Najlepszy tradycyjny chleb” w, którym udział
wzięło 10 osób. Najlepszy chleb
upiekła Anna Wikło, która
otrzymała nagrodę od sponsora ﬁrmy Tönsmeier Wschód
sp.zo.o, pozostali uczestnicy
tego
konkursu
otrzymali
nagrody w postaci biletów na
seanse do Multikina w Radomiu i Kina Helios. Tradycyjnie
odbył się również konkurs wiedzy pt. „Pracuj bezpiecznie w
gospodarstwie. Nagrody ufundowane przez KRUS wręczyła
dyr. instytucji Teresa Bartosiewicz, a otrzymali je: Anna Rafalak, Marek Janiec i Zbigniew
Dobosz. Po części oﬁcjalnej
nastał czas przeznaczony dla
artystów, których z humorem
zapowiadał Wojciech Szymański z radia Eska. Organizatorzy
przygotowali liczne atrakcje
dla najmłodszych mieszkańców. Były zabawy animacyjne,

malowanie twarzy czy puszczanie baniek mydlanych, a także
program ekwilibrystyczny w
wykonaniu artysty cyrkowego o
pseudonimie Ricardo. Ponadto
można było zakupić na kiermaszu taniej książki przygotowanym przez bibliotekę
ciekawe pozycje wydawnicze.
Następnie w trzech odsłonach
wystąpił zespół Lolek Orkiestra
z Zamościa. W ich wykonaniu
usłyszeliśmy zarówno repertuar
biesiadny jaki i piosenki góralskie, włoskie i angielskie. Rozgrzana przez zespół muzycznie
i humorystycznie jedlińska
publiczność wyśmienicie się
bawiła do późnych godzin wieczornych. Największą atrakcją,
na którą czekała publiczność,
był występ aktorów z popularnego serialu Katarzyny i Cezarego Żaków. Aktorzy wystąpili
ze swoim programem kabaretowym, podczas którego można
było zobaczyć m.in. scenkę z
serialu – Ranczo. Ostatnim
punktem programu był teatr
Ognia Mantra.
31 sierpnia w Jedlińsku na
gminnym święcie plonów
bawiły się całe rodziny, było
sympatycznie i bezpiecznie.
Każda niemal minuta programu na scenie została zaplanowana, tak by publiczność
także przyjezdna mogła wyjechać z gminy z dobrymi wrażeniami i zechciała wrócić tutaj
ponownie. Z pewnością po
raz kolejny gmina i jej mieszkańcy pokazała swój niezwykły potencjał i klimat- pięknej,
malowniczej
miejscowości
położonej w sercu województwa mazowieckiego. Organizatorami tego przedsięwzięcia
byli: Wójt Gminy Jedlińsk oraz
Gminie Centrum Kultury i
Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
W uroczystościach dożynkowych wzięli udział także: Radni
Powiatu radomskiego oraz
Radni Gminy Jedlińsk.
Gratulujemy i serdecznie
dziękujemy wszystkim Sołectwom, które wzięły udział w
turnieju. Dziękuję wszystkim
członkom jury poszczególnych konkursów odbywających się tego dnia, a także
wszystkim, którzy pomogli
w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy ,,Święto
Plonów Gminy Jedlińsk, a w
szczególności ZGK w Jedlińsku za wsparcie techniczna
oraz Państwu Jaworskim za
upieczenie chleba dożynkowego. Szczególne podziękowania składamy sponsorom
,,Laboratorium Kosmetycznemu dr. Irena Eris i ﬁrmom
Kratki.pl -Marek Bal, Bakoma,
Spółdzielnia Mleczarska Ryki,
Tönsmeier Wschód sp.zo.o
oraz Multikino w Radomiu i
Kinu Helios
Agnieszka Gryzek
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maja 2014 r. minęło już 10 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jednym z najbardziej widocznych aspektów członkostwa w Unii są programy realizowane przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych, czyli instrumentów
ﬁnansowych mających na celu m.in. poprawę efektywności gospodarczej, unowocześnienie gospodarki, czy przeciwdziałanie bezrobociu. Jedną z grup beneﬁcjentów tych środków mogą być także jednostki samorządu terytorialnego. Od
czasu przystąpienia Polski do Unii Gmina Jedlińsk zrealizowała ponad 30 projektów, które uzyskały doﬁnansowanie ze
środków unijnych. Łączna wartość tych projektów wyniosła prawie 24 mln zł. Natomiast wartość doﬁnansowania tych
projektów wyniosła ponad 15,5 mln zł.
Jednak fundusze unijne nie mają charakteru ﬁnansowania zastępczego, ale dodatkowe. Wsparcie może wynosić maksymalnie
85% wartości kosztów kwaliﬁkowanych, jednak o doﬁnansowanie można się ubiegać tylko na wybrane inwestycje, pozostałe
zadania są ﬁnansowane w całości ze środków własnych. Dlatego też ważne jest poszukiwanie innych źródeł ﬁnansowania
oraz efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami.
Dzięki otrzymanym dotacjom zostały uwolnione środki własne gminy, które przeznaczono na kolejne inwestycje. Zauważyć należy, że
budżet Gminy Jedlińsk na 2003 r. wynosił 19 mln zł, podczas gdy budżet na 2014 r. to już kwota prawie 53 mln zł.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

N

ajwiększa liczba inwestycji realizowana jest
niewątpliwie w zakresie infrastruktury drogowej. W latach
2004–2014 zrealizowano 135
inwestycji polegających na
budowie, przebudowie lub
modernizacji dróg gminnych
i dróg dojazdowych. Łączna
długość wybudowanych lub
przebudowanych dróg to
ponad 100 km. Całkowita wartość tych inwestycji sięgnęła
niemal 40 mln zł. Obecnie
65% dróg gminnych posiada
nawierzchnię asfaltową. Inwestycjami drogowymi, podczas
których zmodernizowano jednorazowo najdłuższe odcinki
były: w 2009 r. przebudowa
drogi gminnej Jedlanka –
Bierwiecka Wola o długości
5,2 km i wartości ponad 1 mln
zł oraz budowa drogi gminnej Lisów – Bierwiecka Wola
o długości 3,25 km i wartości
niemal 2 mln zł. Natomiast

Rok

Liczba inwestycji

Długość [km]

Łączny koszt

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

4
16
14
12
17
18
21
8
7
10
8

3,900
5,770
7,710
8,604
13,252
17,472
13,761
7,739
6,550
7,011
9,919

593 887,00 zł
1 589 076,06 zł
1 970 720,89 zł
2 789 980,89 zł
4 215 844,08 zł
6 031 630,69 zł
8 226 187,06 zł
3 218 075,86 zł
3 095 093,95 zł
2 945 129,82 zł
4 844 668,98 zł

RAZEM

135

101,698

39 520 295,28 zł

najbardziej kosztowną inwestycją drogową była budowa w
latach 2009–2010 Południowej
Obwodnicy Jedlińsk. Wartość
tej inwestycji wyniosła 3,6
mln zł, a w jej wyniku powstał
odcinek drogowy o długości
1,022 km oraz most na rzece
Tymiance (jest on jednym

z 6 mostów wybudowanych
na ternie gminy w ciągu ostatniej dekady). Dodatkowo
Gmina wspiera ﬁnansowo
modernizację dróg powiatowych przebiegających przez
teren gminy Jedlińsk.
Poza budową i przebudową dróg, przeprowadzono

kilka inwestycji związanych z
infrastrukturą okołodrogową.
W ramach tych działań wybudowano parking przy ul. Gombrowicza we Wsoli, zmodernizowano parkingi przy świetlicy w Ludwikowie oraz przy
Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Jedliński. Największymi tego
typu inwestycjami było zagospodarowanie rynku gminnego w Jedlińsku o wartość
ponad 700 tys. zł. oraz zagospodarowanie centrum wsi
– ul. Warszawskiej w Jedlińsku
o wartości ponad 1 mln zł.
Corocznie przeprowadzana
jest także modernizacja oświetlenia ulicznego. Zużyte elementy wymieniane są na nowe,
a stare lampy są zastępowane
energooszczędnymi. Łączna
wartość wydatków poniesionych w ciągu ostatnich 10 lat
na remonty instalacji oświetleniowej to kwota ponad 1,5
mln zł.

OCHRONA ZDROWIA
celu podniesienia jakości podstawowej opieki medycznej
W
mieszkańców gminy, rozpoczęto projekt budowy nowych
budynków ośrodków zdrowia. Pierwszy taki obiekt wybudowano

nie obiektem służącym ochronie zdrowia. Będzie to nowoczesny i energooszczędny, dwukondygnacyjny budynek. Znajdą się
w nim gabinety podstawowej opieki medycznej, gabinet rehabiw Bierwcach, a kolejny we Wsoli. W 2013 r. rozpoczęła się budowa litacji, a także pomieszczenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
Centrum Zdrowia w Jedlińsku, które będzie największym w gmi- Zakończenie budowy przewidziane jest na październik 2014 r.
Nazwa inwestycji

Lata realizacji

Koszt

Budowa Ośrodka Zdrowia w Bierwcach (193,03 m2 powierzchni użytkowej)

2007–2008

1 126 700,37 zł w tym doﬁnansowanie: 500 000,00 zł (SIWRM)

Budowa Ośrodka Zdrowia we Wsoli (193,03 m2 powierzchni użytkowej)

2009–2010

1 197 589,34 zł w tym doﬁnansowanie: 910 167,89 zł
(RPO WM 2007–2013)

Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku (1 112,74 m2 powierzchni użytkowej)

2013–2014

4 247 549,42 zł

RAZEM

O

6 571 839,13 zł w tym doﬁnansowanie: 1 410 168,00 zł

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY

d 2011 r. Gmina Jedlińsk realizuje program polegający na doﬁnansowaniu usuwania wyrobów zawierających azbest.
W wyniku realizacji programu udało się odebrać z terenu gminy i zutylizować 94 t eternitu w 2011, 60 t w 2012 r. oraz 616 t
w 2013 r. Właściciele nieruchomości nie ponosili żadnych kosztów związanych z odbiorem i utylizacją tych odpadów. Program jest
kontynuowany także w 2014 r.

N

EDUKACJA PUBLICZNA

a terenie gminy Jedlińsk działa 7 szkół podstawowych, 3
gimnazja oraz 2 przedszkola. Wszystkie z budynków będących siedzibami tych placówek przeszły w ostatnich latach gruntowne remonty lub rozbudowę. Remonty budynków szkolnych
polegała przede wszystkim na ich termomodernizacji (wymiana
stolarki okiennej drewnianej na PCV oraz docieplanie ścian)
oraz na wymianie kotłowni węglowych na kotłownie gazowe. W
2004 r. oddano do użytku nowy budynek PG w Jedlińsku, a także
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dobudowano skrzydło w ZSP we Wsoli. Kolejnymi dużymi inwestycjami w zakresie oświaty były: budowa nowego budynku szkolnego dla PSP w Bierwcach o wartości niemal 4 mln zł, budowa
sali gimnastycznej dla PSP w Jedlance o wartości 1,8 mln zł oraz
trwająca obecnie przebudowa kompleksu boisk sportowych przy
PSP w Jedlińsku. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych przeznaczonych w ciągu ostatnich 10 lat na edukację publiczną to
kwota prawie 15 mln zł.

▶

Rodzaj inwestycji w zakresie oświaty

Koszt

Budowa budynków szkolnych (PSP w Bierwcach)

3 963 538,62 zł

Rozbudowa budynków szkolnych

2 153 793,20 zł

Termomodernizacja budynków szkolnych

2 342 749,41 zł

Wymiana stolarski okiennej i drzwiowej

369 623,29 zł

Wymiana kotłowni węglowych na gazowe

622 144,72 zł

Remonty budynków szkolnych

2 437 219,56 zł

Budowa i rozbudowa boisk sportowych i placów zabaw

1 910 380,72 zł

Zakup autobusów szkolnych

729 816,00 zł

Zakup pracowni komputerowych

173 482,09 zł

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych

244 668,75 zł

RAZEM

14 947 416,36 zł

KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

ieszkańcy gminy mogą korzystać z ogólnodostępnych obiekM
tów sportowo-rekreacyjnych. W latach 2008–2014 powstały
trzy ogólnodostępne boiska wielofunkcyjne (w Bierwieckiej Woli,

„Orlik” w Jedlińsku. Natomiast w Jedlińsku i we Wsoli zainstalowano
w bieżącym roku zestawy siłowni plenerowych. Koszt realizacji
inwestycji w zakresie kultury ﬁzycznej, rekreacji i turystyki w ciągu
Czarnym Ługu i Woli Gutowskiej) oraz kompleks boisk sportowych ostatnich 10 lat wyniósł 3,2 mln zł.
Nazwa inwestycji

Lata realizacji

Koszt

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bierwieckiej Woli

2008

369 674,55 zł w tym doﬁnansowanie: 194 000,00 zł (FRKF)

Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Jedlińsku

2009

1 206 580,00 zł w tym doﬁnansowanie: 333 000,00 zł (MSiT) 333 000,00 zł
(budżet Woj. Maz.)

Budowa piłkochwytów

2010

64 660,00 zł

Remont dachu budynku zaplecza sanitarnego na terenie OSiR w Jedlińsku

2010

46 755,80 zł

Budowa mini placu zabaw na terenie OSiR w Jedlińsku

2010–2011

12 852,21 zł w tym doﬁnansowanie: 12 852,21 zł (ZG Radomka)

Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Czarnym Ługu

2011–2014

381 527,25 zł w tym doﬁnansowanie: 245 787,00 zł (PROW 2007–2013)

Przebudowa trybun na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku

2012

518 866,09 zł

Zakup zestawów siłowni plenerowej w Jedlińsku i we Wsoli

2014

59 827,20 zł

Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego
o nawierzchni syntetycznej i placu zabaw z elementami małej architektury
w Woli Gutowskiej

2014

544 405,70 zł w tym doﬁnansowanie: 168 700,00 zł (PROW 2007–2013)

Budowa tras „Nordic Walking” na obszarze Gminy Jedlińsk należącej do
LGD „Razem dla Radomki”

2014

37 256,70 zł w tym doﬁnansowanie: 24 232,00 zł (PROW 2007–2013)

RAZEM

3 242 405,50 zł w tym doﬁnansowanie: 1 311 571,21 zł

PORZĄDEK PUBLICZNY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Jednym z priorytetów inwestycji gminnych jest zapewnienie
mieszkańcom bezpieczeństwa. Przejawia się to także poprzez
doposażenie jednostek OSP. W latach 2004–2014 przeprowadzono karosację 3 samochodów strażackich oraz zakupiono
3 nowe oraz 2 używane pojazdy ratowniczo-gaśnicze dla jednostek

OSP. Dostawa kolejnego nowego samochodu – dla OSP we Wsoli
– jest w trakcie realizacji.
W 2009 r. Gmina doﬁnansowała kwotą 120 tys. zł remont Posterunku Policji w Jedlińsku, a w latach 2004-2014 doﬁnansowano
zakup czterech nowych radiowozów.

Nazwa inwestycji

Lata realizacji

Koszt

Zakup pompy dla OSP w Wielogórze

2004

2 219,00 zł

Nowy wóz bojowy dla OSP Jedlińsk

2005

367 500,00 zł w tym doﬁnansowanie: 150 000,00 zł (ZG ZOSP RP)

Dostarczenie specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego, strażackiej odzieży
ochronnej i reprezentacyjnej

2007

136 890,71 zł

Średni samochód pożarniczy dla OSP Wsola

2007

150 000,00 zł w tym doﬁnansowanie: 97 244,00 zł (budżet Woj. Maz.)

Remont dachu strażnicy OSP Wielogóra

2007

25 000,00 zł w tym doﬁnansowanie: 25 000,00 zł (budżet Woj. Maz.)

Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jankowice

2008

180 000,00 zł w tym doﬁnansowanie: 75 000,00 zł (budżet Woj. Maz.)

Zakup nowych specjalistycznych ubrań strażackich dla strażaków z jednostek OSP
Wielogóra, Wsola, Jankowice, Jedlińsk

2009

35 000,00 zł w tym doﬁnansowanie: 35 000,00 zł (budżet Woj. Maz.)

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wielogóra

2010

652 700,00 zł w tym doﬁnansowanie: 150 000,00 zł (ZG ZOSP RP)
150 000,00 zł (KG PSP) 150 000,00 zł (WFOŚiGW)

Karosacja dwóch samochodów strażackich OSP

2011

196 800,00 zł

Karosacja samochodu dla OSP Nowe Zawady

2013

85 792,50 zł

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Jedlińsk

2013

639 360,00 zł w tym doﬁnansowanie: 159 800,00 zł (WFOŚiGW) 150
000,00 zł (ZG ZOSP RP) 150 000,00 zł (KG PSP)

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Wsola

2014

635 040,00 zł 150 000,00 zł (ZG ZOSP RP) 170 000,00 zł (KG PSP)
158 000,00 zł (WFOŚiGW)

RAZEM

3 106 302,21 zł w tym doﬁnansowanie: 842 044,00 zł
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WODOCIĄGI I KANALIZACJA

W

2004 r. rozpoczęto w gminie Jedlińsk porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Proces ten polega na dokończeniu
wodociągowania gminy oraz rozpoczęciu jej kanalizacji. Obecnie we wszystkich miejscowościach mieszkańcy mają dostęp
do wodociągu. W latach 2004–2014 wybudowano 47 km sieci
wodociągowej oraz 16 km przyłączy. W celu poprawy jakości
i ciągłości zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną wybudowano nową stację uzdatniania wody w Mokrosęku, natomiast
we Wsoli przeprowadzono modernizację takiej instalacji. Obec-

nie trwa przebudowa stacji w Jedlińsku. W okresie 10 ostatnich
lat wybudowano kanalizację sanitarną w 4 sołectwach o łącznej
długości 28 km, umożliwiając podłączenie do niej ponad 1 200
gospodarstw domowych. W ramach tych prac wybudowano także
nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków
w Jedlińsku. Inwestycje te znacząco poprawiły stan bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego gminy, a także ograniczone
zostało ryzyko zanieczyszczenia gleby oraz wód podziemnych
i powierzchniowych.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
Nazwa inwestycji

Lata realizacji

Koszt

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami – zadanie I i II w miejscowości
Jedlińsk - 3 827 m kanałów ściekowych - 140 przykanalików - 4 pompownie

2004–2005

1 122 847,33 zł ,w tym doﬁnansowanie: 917 135,49 zł
(SAPARD)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami – zadanie III, IV i V w miejscowości
Jedlińsk - 5 981 m kanałów ściekowych - 113 przykanalików - 7 pompowni

2005–2006

1 140 527,97 zł w tym doﬁnansowanie: 855 395,97 zł (EFRR)
114 052,80 zł (budżet państwa)

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji
sanitarnej w Jedlance - oczyszczalnia o maks. przepustowości 720 m3/dobę - 9 993 m
kanałów ściekowych - 329 przykanalików - 10 pompowni

2009–2011

7 861 980,33 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Gutowskiej i Piasecznie - 8 051 m kanałów
ściekowych - 628 przykanalików - 2 pompownie

2011–2013

3 114 471,63 zł w tym doﬁnansowanie: 1 899 067,00 zł (PROW
2007–2013)

RAZEM

13 339 827,26 zł w tym doﬁnansowanie: 3 785 651,26 zł

GOSPODARKA WODOCIĄGOWA
Nazwa inwestycji

Lata
realizacji

Koszt

Budowa wodociągu Wierzchowiny – Huta - 2 862 m sieci wodociągowej- 29 przyłączy

2004

243 260,00 zł

Budowa wodociągu wiejskiego z przyłączeniami w miejscowości Wielogóra – zadanie I- 6 386
m sieci wodociągowej- 110 przyłączy o długości 3 408 m

2004

665 007,00 zł

Montaż zbiornika wody pitnej – hydrofornia w Jedlińsku

2004

132 685,00 zł

Budowa wodociągu wiejskiego z przyłączeniami w miejscowości Wielogóra – zadanie II- 14
169 m sieci wodociągowej- 150 przyłączy o długości 4 520 m

2005

689 189,53 zł

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Klwaty Stare i Klwaty Komorniki- 5 065 m sieci wodociągowej- przyłącza o długości 2 342 m

2006–2007

269 988,06 zł

Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Mokrosęk- 2 zbiorniki na wodę
o poj. 85 m3 każdy

2007

488 771,20 złw tym doﬁnansowanie:100 000,00 zł (SIWRM)
53 170,94 zł

Remont ścian i posadzek w SUW Jedlińsk i Wierzchowiny

2007

Budowa wodociągu Lisów – Borki- 1 286 m sieci wodociągowej- przyłącza o długości 546 m

2007

82 120,91 zł

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jedlińsku – wymiana urządzeń ciśnieniowych

2008

124 554,46 złw tym doﬁnansowanie:99 000,00 zł (SIWRM)

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Urbanów

2008

170 913,14 zł

Budowa wodociągu Godzisz

2009

174 392,14 zł

Wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Mokrosęk

2010

103 151,00

Budowa wodociągu Jedlińsk- 250 m sieci wodociągowej- przyłącza o długości 169 m

2010

45 000,02 zł

Budowa wodociągu Wierzchowiny – Boża Wola- 4 818 m sieci wodociągowej- p przyłącza
o długości 1 178 m

2010

216 909,18 zł

Budowa wodociągu Klwatka Szlachecka- 848 m sieci wodociągowej- przyłącza
o długości 374 m

2011

88 703,49

Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola
i budowę SUW Mokrosęk

2012–2014

1 904 686,84 zł w tym doﬁnansowanie:1 161 929,00 zł
(PROW 2007–2013)

Budowa wodociągu Kruszyna – Bierwce- 977 m sieci wodociągowej- przyłącza
o długości 660 m

2013

60 902,79 zł

Budowa wodociągu Wsola – Marcelów – Józefówek- 4 684 m sieci wodociągowej- przyłącza
o długości 1 080 m

2013

270 000,04 zł

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz
rozbudowę ujęcia wody i SUW w Jedlińsku

2014–2015

4 155 112,22 zł w tym zakładane doﬁnansowanie: 939
000,00 zł (PROW 2007–2013)

RAZEM

9 841 638,38 zł w tym doﬁnansowanie: 2 299 929,00 zł

ODPADY KOMUNALNE I WYSYPISKA ODPADÓW
Nazwa inwestycji

Lata realizacji

Koszt

Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

2004

71 300,00 zł

Dostawa średniego samochodu ciężarowego do zbiórki odpadów segregowanych

2008

103 226,44 zł

Zakup samochodu – śmieciarki do prowadzenia zbiórki i wywozu odpadów

2010

243 390,00 zł w tym doﬁnansowanie: 149 625,00 zł
(PROW 2007–2013)

RAZEM
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417 916,44 zł w tym doﬁnansowanie: 149 625,00 zł

KULTURA

gminie działają dwie instytucje kultury. Jest to Gminna
W
Biblioteka Publiczna oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej. GCKiKF posiada sieć 6 świetlic – 4 z nich to obiekty
gruntownie zmodernizowane, natomiast pozostałe 2 to budynki
nowe, budowane w latach 2010–2013. Budowa kolejnego takiego
obiektu rozpoczęła się w bieżącym roku i zostanie zakończona
w roku następnym.
Gmina Jedlińsk zapewnia nie tylko warunki lokalowe dla zaspokajania potrzeb kulturalnych i aktywizacji lokalnej społeczności,
ale także dba zwiększenie wartości kapitału ludzkiego mieszkańców. W latach 2010–2011 Gminne Centrum Kultury i Kultury

Fizycznej w Jedlińsku zrealizowało 3 projekty, których celem było
m.in.: podniesienie umiejętności społecznych i poziomu edukacji
uczestników, ich rozwój osobisty, podniesienie poziomu samooceny. Projekty zrealizowano w ramach PO Kapitał Ludzki i obejmowały udział w warsztatach tanecznych, historycznych i teatralnych. Również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku
realizuje projekty, których celem jest integracja i aktywizacja społeczeństwa. Od 2008 r. GOPS realizuje projekty systemowe „Kobieta
aktywna – kobietą jutra”. Ich celem jest aktywizacja zawodowa
bezrobotnych kobiet z terenu gminy Jedlińsk.

Nazwa inwestycji

Lata realizacji

Koszt

Zakup sceny estradowej

2004

48 000,00 zł

Zakup zestawu nagłośnieniowego dla GOK

2004

14 975,00 zł

Remont świetlicy wiejskiej w Ludwikowie

2004

64 350,00 zł

Remont świetlicy wiejskiej w Jankowicach

2007

225 081,55 zł
w tym doﬁnansowanie: 147 593,00 zł (SPO ROL 2004–2006)

Remont świetlicy wiejskiej w Lisowie

2007

247 855,26 zł

Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku Biblioteki i GCKiKF w Jedlińsku

2008

73 182,18 zł

Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Bierwieckiej Woli

2010–2011

598 409,24 zł
w tym doﬁnansowanie:395 623,00 zł (PROW 2007–2013)

Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Mokrosęku

2011–2013

559 472,91 zł
w tym doﬁnansowanie: 359 137,00 zł (PROW 2007–2013)

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zawadach Nowych

2014

402 262,85 zł w tym zakładane doﬁnansowanie: 133 000,00 zł

Budowa budynku Centrum Kultury Wiejskiej w Piastowie

2014–2015

895 423,36 zł w tym zakładane doﬁnansowanie: 500 000,00 zł

RAZEM

3 129 012,35 zł w tym doﬁnansowanie: 1 535 353,00 zł

Tobiasz Kucharczyk

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Droga gminna Lisów - Bierwiecka Wola

Droga gminna w Starych Zawadach po remoncie w 2014 r

Otwarcie drogi Jedlanka - Bierwiecka Wola

13

Wyremontowny Most na rzece Tymiance

Obwodnica Jedlińska

Otwarcie drogi Jedlanka - Nowa Wola

Otwarcie drogi Budki Wierzchowskie - Bierwce

OCHRONA ZDROWIA

Wizualizacja Centrum Zdrowia w Jedlińsku
Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku

Ośrodek Zdrowia w Bierwcach

14

Ośrodek Zdrowia we Wsoli

EDUKACJA PUBLICZNA

Otwarcie sali gimnastycznej w Jedlance

Termomodernizacja Szkoły w Starych Zawadach

Budowa kompleksu boisk przy PSP w Jedlińsku

Nowy plac zabaw przy wyremontowanym budynku przedszkola w Jedlińsku

Szkoła podstawowa w Bierwcach

Publiczna Szkola Podstawowa w Jedlance po termomodernizacji

Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Autobus do przewozu uczniów
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KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

Boisko wielofunkcyjne w Bierwieckiej Woli

Kompleks boisk sportowych ‚’Orlik’’

Boisko wielofunkcyjne i plac zabaw w Woli Gutowskiej

Boisko i plac zabaw w Czarnym Ługu

Siłownia we Wsoli

Siłownia w Jedlińsku

PORZĄDEK PUBLICZNY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Jedlińsk

16

Nowy wóz strażacki dla OSP Wielogóra

Wyremontowany budynek Policji w Jedlińsku

Nowy radiowóz dla jedlińskiej policji

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Stacja Uzdatniania Wody we Wsoli

Stacja Uzdatniania Wody w Mokrosęku

Budowa kanalizacji w Piasecznie

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Jedlińsku

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Jedlińsku

Budowa kanalizacji w Jedlance

17

KULTURA

Centrum Kultury w Mokrosęku

Centrum Kultury w Bierwieckiej Woli

Świetlica w Ludwikowie

Remonotowany budynek świetlicy w Nowych Zawadach

Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Piastowie

Świetlica w Lisowie

ODPADY KOMUNALNE I WYSYPISKA ODPADÓW

Śmieciarka do prowadzenia zbiórki i wywozu odpadów

18

Samochodu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

ostatnią niedzielę września w Świetlicy w Ludwikowie
W
odbyło się ,,VII Święto Pieczonego Ziemniaka”. Organizatorami tej imprezy byli: Wójt Gminy - Wojciech Walczak oraz

Beata Kowalczyk i Paweł Staniec.
Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy składamy podziękowania za trud i poświęcony czas. Panu Darkowi
Gminne Centrum Kultury w Jedlińsku.
Sobień dziękujemy za nieodpłatny transport, a panu Jackowi
Na imprezie obecni byli również radni z powiatu i gminy. Szymczakowi za gratisowe wykonanie oprawy muzycznej.
Święto Ziemniaka rozpoczęło się rozpaleniem ogniska, w któAgnieszka Gryzek
rym pieczone były ziemniaki. Tradycyjnie na początku imprezy
rozbrzmiewała muzyka ludowa, która zgromadziła szeroką rzeszę jej miłośników. W tym roku mogli się oni bawić przy muzyce
zespołów: Czerwona Jarzębina z Jedlanki, Czerwone Korale z
Ludwikowa, Kapeli Józefa Myszki z Jasieńca Iłżeckiego, Kapeli
Gabriela z Końskich, Kapeli Sąsiedzi z Tychowa Starego oraz
Kapeli Henryka Gwiazdy. Podczas uroczystości wystąpiły również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ludwikowie, które zaprezentowały program artystyczny (tańce, śpiew, recytacja wiersza).
Odbyły się również liczne konkursy związane z ziemniakiem.
W tym roku największego ziemniaka ,,wyhodowała” Klaudia
Durok, ważył on 110 dkg.
Jak co roku odbył się również konkurs taneczny na najlepiej
odtańczoną polkę i oberka. W konkursie udział wzięło 11 par,
które oceniał Ryszard Niewczas z kapeli Sąsiedzi. Nagrody w konkursie tanecznym otrzymali: Zoﬁa Lipiec i Stanisław Malinowski,
Teresa i Janusz Oﬁara, Barbara Trojanowska i Tadeusz Wojewoda,
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Z życia szkół

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku

1

września 2014r. po uroczystej
mszy świętej w kościele paraﬁalnym pw. ap. Piotra i Andrzeja
w Jedlińsku, celebrowanej przez księdza prałata Henryka Ćwieka, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki wkroczyli
w nowy rok szkolny 2014/2015.
Przy dźwiękach werbli, do wypełnionej po brzegi sali gimnastycznej,
wprowadzony został sztandar szkoły.
Piosenki, wiersze zaprezentowane
przez uczniów klas piątych i szóstych
sprawiły, że jeszcze raz poczuliśmy
zapach morza. Jednocześnie uświadomiliśmy sobie, że przed nami
kolejny rok pracy i nauki, zdobywania
wiedzy i nowych doświadczeń; czas
poznawania otaczającego nas świata,
rozwijania zainteresowań oraz poszukiwania dalszej drogi rozwoju. Rok
szkolny 2014/2015 jest wyjątkowy,
gdyż w szkolnych ławkach, zasiądą
sześciolatki. Dyrekcja Publicznej
Szkoły Podstawowej, nauczyciele i
starsi uczniowie powitali najmłodszych członków szkolnej społeczności
- 68 dzieci w Oddziale Przedszkolnym , 56 pierwszoklasistów, oraz ich
rodziców, życząc im wytrwałości i
sukcesów w nauce. Uroczystej chwili
towarzyszyła prezentacja sztandaru
szkoły, który podczas wakacji poddany został gruntownej renowacji.
Po wielu latach, konieczna stała się
odnowa sztandaru- symbolu Małej
Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Jak powiedział Kardynał Stefan Wyszyński – „Sztandar
to symbol, świętość. Jego miejsce jest
gdzieś miedzy hymnem narodowym,
a przysięgą wojskową”. Renowacja
sztandaru polegała na: odnowieniu
haftu, wymianie drzewca i płótna.
Nowego brzmienia nabrała również nazwa szkoły: PUBLICZNA
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
T. KOŚCIUSZKI W JEDLIŃSKU.
Warto przypomnieć, że działania
renowacyjne wykonano w 220. rocznicę pobytu wojsk T. Kościuszki na
ziemi jedlińskiej, a wszystko to dzięki
inicjatywie i zaangażowaniu dyrekcji, wsparciu rodziców oraz zgromadzonych funduszy szkoły. Jesteśmy
dumni, że tak piękny sztandar będzie
jednoczył kolejne pokolenia uczniów,
zobowiązywał do szacunku, wytężo-

nej pracy i godnego reprezentowania
szkoły noszącej imię polskiego i amerykańskiego bohatera narodowego.
W czasie wakacji 23 uczniów ze
szkół podstawowych w Jedlińsku,
Zawadach Starych i Jedlanki wyruszyło w góry. Tegoroczny wyjazd
trwający od 13 do 21 lipca, jak co
roku, zorganizował paraﬁalny zespół
CARITAS. Dzieci i młodzież wraz z
opiekunami grupy: ks. Karolem Piłatem,p. Urszulą Chudzik oraz alumnem Filipem Lorencem , mieli możliwość podziwiania uroku Tatr. Atrakcji
nie brakowało! W drodze do stolicy
Tatr obozowicze dotarli do Łagiewnik, gdzie mogli obejrzeć sanktuarium Miłosierdzia Bożego, wjechać
na wieżę widokową i zwiedzić Centrum Jana Pawła II. Piękno górskiej
przyrody podziwiali przemierzając
wiele kilometrów szlakami, górskimi
ścieżkami… Spacer Doliną Strążyską
do Wodospadu Siklawica, urokliwa
Hala Gąsienicowa, Dolina Białego,
Morskie Oko czy wjazd wyciągiem
krzesełkowym na Wielką Krokiew -to
jedne z wielu atrakcji turystycznych,
w których uczestniczyli nasi uczniowie. Codzienna Eucharystia i Apel
Jasnogórski kończący dzień stanowił
swoistego rodzaju pokarm dla duszy;
wspólna modlitwa sprzyjała integracji i wyciszeniu. Należy dodać, iż
górskie powietrze sprawiło, że uczestnicy nie narzekali na brak apetytu;
dobre posiłki smakowały wszystkim.
Niepowtarzalne chwile w górskim

Uczestnicy kolonii wraz z opiekunami.
klimacie zostały już tylko na zdjęciach i we wspomnieniach...-zgodnie
twierdzą uczestnicy obozu.
Dzięki współpracy szkoły w Jedlińsku z Krajowym Stowarzyszeniem
Pomocy Szkole w Warszawie i zrzeszeniu w Klubie Przodujących Szkół,
w lipcu i sierpniu 14 uczniów naszej
szkoły mogło wyjechać do Łeby i
Murzasichle.. Pobyt nad morzem był
nie lada atrakcją. Młodzież wyruszyła do Łeby, aby zobaczyć ruchome
wydmy w Sowińskim Parku Narodowym, które stały się tłem dla ekranizacji powieści H. Sienkiewicza pt.„
W pustyni i w puszczy”. Niestety, dni
wypoczynku mijały bardzo szybko.
Uczestnicy kolonii mieli możliwość
poznania kolegów i koleżanek z całej
Polski, z którymi zawarli nowe przyjaźnie. Wszyscy w świetnych nastrojach wrócili do domów. I tym razem

Prezentacja sztandaru szkoły po przeprowadzonej renowacji.

sprawdziły się słowa Jana Izydora
Sztaudyngera, który zwykł mówić:
„Niewiele do szczęścia potrzeba: trochę piasku, morza, nieba...”.
6 września br. miało miejsce
Narodowe Czytanie Trylogii. Trzecia edycja ogólnopolskiej akcji pod
patronatem Prezydenta RP zainteresowała uczniów i nauczycieli
Publicznej Szkoły Podstawowej im.
T. Kościuszki w Jedlińsku. Spotkanie literackie odbyło się w Gminnej
Bibliotece Publicznej, gdzie zebrali
się miłośnicy literatury, głębokiego
patriotyzmu, fascynującej przygody,
a nierzadko komizmu i humoru.
Wspólne czytanie fragmentów „Trylogii” było wspaniałą okazją do tego,
by raz jeszcze przeżyć zapierające
dech w piersiach przygody Sienkiewiczowskich bohaterów, i zaprezentować ciekawą, czasem wzruszającą
interpretację książek polskiego noblisty. We wspólnym czytaniu udział
wzięli zarówno dorośli jak i dzieci.
Z klasyką polskiej literatury zmierzyli
się dyrektorzy szkół,nauczyciele oraz
mieszkańcy gminy Jedlińsk. Pięknym
czytaniem zachwycili także uczniowie naszej szkoły: Nina Hetman,
Kacper Wieczorek, Franek Makulski, Michał Fijałkiewicz, Julka Deleska, Amelka Jakubowska, Ewelina
Wesołowska i Iwona Wesołowska.
Z pewnością spotkamy się za rok, by
na nowo odkrywać najwybitniejsze
dzieła rodzimej literatury.
Z
niecierpliwością
czekamy
na czwartą edycję Narodowego
Czytania…
Bożena Cieślak,
Sylwia Dąbrowska

edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszaniu różnic w jakości
usług edukacyjnych nasza placówka
zaproponowała na bieżący rok szkolny
następujące zajęcia pozalekcyjne: koło
teatralne, język angielski dla najmłodszych (dzieci pięcio i sześcioletnie), zajęcia sportowe, koło naukowe
„Młodzi naukowcy na start”, koło
matematyczne, koło humanistyczne

wymienione wszystkie grzejniki co,
umalowano dwie kolejne sale lekcyjne,
które wyposażono w nowe meble.
Zmodernizowano również pomieszczenie szatni szkolnej, a dla dzieci
najmłodszych zakupiono kolorowe
szafki na ubrania.
6 września uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w akcji Narodowe Czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza
pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Gościnne
progi Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlińsku odwiedzili w tym roku
dyrektorzy placówek oświatowych z
terenu gminy, nauczyciele, uczniowie
i mieszkańcy Jedlińska. Uczestnicy
akcji doskonale poradzili sobie z trudnym językiem powieści Sienkiewicza.
Czytano fragmenty wszystkich części
- od „Ogniem i mieczem” do „Pana
Wołodyjowskiego”. PSP w Ludwikowie reprezentowali uczniowie klasy
VI: Magdalena Kozłowska i Kacper
Królikowski. Honorowymi gośćmi
byli Wójt Gminy Jedlińsk Woj-▶

PSP Ludwików
Rok szkolny 2014/2015 uczniowie,
nauczyciele, pracownicy Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Ludwikowie rozpoczęli z nowymi
oczekiwaniami, zapałem i radością.
Uroczysty apel z okazji rozpoczęcia
nowego roku szkolnego uświetnił
swoją obecnością Wójt Gminy Jedlińsk
Pan Wojciech Walczak. Przybyłych
serdecznie powitała dyrektor szkoły
Małgorzata Sobień, która życzyła
wszystkim uczniom wielu sukcesów
i satysfakcji ze zdobywania wiedzy,
a nauczycielom cierpliwości i wytrwałości w pracy pedagogicznej. W gronie
pedagogicznym powitaliśmy panią
Ilonę Kolbus, która w bieżącym roku
szkolnym pełni funkcję wychowawczyni klasy pierwszej. Edukacja odbywać się będzie w jednej klasie „zerowej” Oddziału Przedszkolnego oraz
sześciu oddziałach klas I-VI.
W ramach wyrównywania szans
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„Od starożytności do współczesności”,
zajęcia doskonalące i świetlicowe.
Druga część apelu poświęcona
została 75 rocznicy wybuchu II wojny
światowej oraz 70 rocznicy wybuchu
powstania warszawskiego.
Uczniowie i rodzice z radością
zauważyli zmiany, które zaszły w
budynku szkoły w czasie wakacji.
Dzięki pomocy i zrozumieniu organu
prowadzącego oraz rodziców zostały

ciech Walczak oraz v-ce Przewod- częcią tomy „Potopu” H. Sienkiewicza
nicząca Rady Gminy Jedlińsk Ewa przeznaczone dla szkolnych bibliotek.
Oﬁara, którzy wręczyli uczestnikom
W przyszłym roku Narodowe Czydyplomy i opatrzone pamiątkową pie- tanie poświęcone będzie „Lalce” Bole-

sława Prusa - ogłosił w sobotę prezy- Sienkiewicza czytano w ponad 1500
dent Bronisław Komorowski, zamy- miejscach w całej Polsce.
kając tegoroczną III już edycję Narodowego Czytania. „Trylogię” Henryka
D. Mokosa

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach

D

zień 1 września 2014 r. to dla
całej społeczności szkolnej
bierwieckiej placówki wyjątkowa
data. W tym dniu przywitaliśmy
w murach naszej szkoły nową
dyrektor – Elżbietę Łobodę.
Pani Łoboda przejęła obowiązki
ustępującej, wieloletniej dyrektorki
PSP w Bierwcach Joanny Mazur.
Dla obu pań obecnych na uroczystości, jak i wszystkich zebranych,
było to wydarzenie wyjątkowe, toteż
nie obyło się bez chwil wzruszenia.
Panią Joannę Mazur pożegnaliśmy
poetycką dedykacją:
„Nie, nic się nie kończy:
Nie kończy się niebo,
Nie kończy się ziemia.
Nie kończą się drogi, pola i morza.
Dlatego idź przed siebie –
Idź! Odważnie stawiaj kroki”.
Na uroczystą inaugurację roku
szkolnego 2014/2015 przybył sekretarz gminy pan Włodzimierz Dłużewski, który przedstawił i powitał
nową panią dyrektor życząc jej wielu
sukcesów. Następnie zwrócił się do
zebranych rodziców i uczniów oraz
nauczycieli, przywołując piękne,

biblijne słowa o talentach.
Ważnym akcentem uroczystości
było odsłonięcie tablicy upamiętniającej budowę i otwarcie nowej szkoły.
Na wieczną rzeczy pamiątkę zapisano
na niej nazwiska osób, najbardziej
zasłużonych dla sprawy budowy i
uroczystego otwarcia tego wspaniałego obiektu – pana wójta Wojciecha Walczaka, nieżyjącego już dziś
proboszcza ks. WładysławaKosieca
i ustępującej dyrektor szkoły pani
Joanny Mazur.
Krótki
występ
artystyczny
uczniów naszej szkoły poświęcony 75 rocznicy wybuchu II
wojny światowej zakończył naszą
podniosłą uroczystość.
Nowy rok szkolny rozpoczynamy

więc pod nowym kierownictwem.
Elżbieta Łoboda, dała się poznać na
terenie naszej gminy z wielu społecznych inicjatyw, pomysłów, angażując swój czas w realizację ważnych
przedsięwzięć. Mamy nadzieję, że w
naszej szkole znajdzie pole do dalszych działań dla dobra uczniów i
całej społeczności Bierwiec w czym
jesteśmy gotowi ją wspierać.
Pierwszą inicjatywą pani dyrektor
Elżbiety Łobody było reprezentowanie naszej szkoły w akcji Ogólnopolskiego Czytania Trylogii. 6 września
o godz. 10.30 w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Jedlińsku rozpoczęło
się publiczne czytanie „Trylogii.

Pani Elżbieta Łoboda - dyrektor
PSP Bierwce, wraz z dyrektorami
i nauczycielami z innych placówek, czytała fragmenty” Trylogii” w
ramach ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Najważniejszym wyzwaniem, które
teraz przed nami, to współorganizacja -wraz ze Stowarzyszeniem na
rzecz Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic
- III Jarmarku Ludowego w Bierwcach. Mamy nadzieję, że 14 września
wszyscy zebrani w naszej szkole, będą
się świetnie bawili!
Anna Wilczyńska,
Bożena Zbrożyna

wości świata nauki, kultury, sztuki
oraz biznesu odbyło się pod hasłem
„DEFINE YOUR PLACE” (Moje
miejsce). Prelegentką przed Prezydentem Bronisławem Komorowskim i szacownym audytorium była
uczennica Izabela Imiołek z kl. VI,
która zabrała głos w sprawie uczenia najmłodszych programowania w
ramach projektu „Mistrzowie Kodowania”, realizowanego przez Samsung
Electronics Polska we współpracy z
CEO, OEIiZK w Warszawie oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji”.
Celem projektu jest wprowadzenie
programowania w polskich szkołach
podstawowych. Dzień zakończył się
udziałem Izy Imiołek w uroczystej
kolacji z Parą Prezydencką. Odpowiedzialne za projekt są: Agnieszka
Szymańska i Anna Paszkiewicz.
Dzień Dziecka
Ten szczególny Dzień obﬁtował w wiele wydarzeń. W naszej
szkole odbyły się: popisowy spektakl
,,Tygrys Pietrek” w wykonaniu grupy
teatralnej pod opieką radomskiej
aktorki Magdaleny Pawelec, ,,Taniec
z szarfami’’ klasy III, pomysłu Katarzyny Paduszek, występ zespołu
Dariusza Makarewicza ,,Presto’’,
solo Oliwii Imiołek i Natalii Imiołek
z kl. IV. Emocje wzbudził rodzinny

konkurs plastyczny pod hasłem
,,Mój bezpieczny i szczęśliwy dom”,
a także rywalizacje sportowe rodzin.
Niespodzianką była wizyta wójta
Wojciecha Walczaka, który złożył dzieciom życzenia, pamiętając
o upominkach.
Nad całością imprezy czuwała
Rada Rodziców oraz Dorota Kucharczyk, Barbara Michalska i Anna Bińkowska. Zajęcia teatralne i muzyczne
były prowadzone w ramach projektu
„Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów” w ramach POKL,
Priorytet IX, Działanie 9.1.2.
Wolność – kocham i rozumiem!
Z dużym zaangażowaniem dzieci
i dorosłych, odnieśliśmy się do projektu „2014! Młodzi dla Wolności”, ogłoszonego przez Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego.
Wyrazem tego był wspólnie namalowany na folii, gigantyczny symbol
wolności. Akcja przybliżyła wiedzę
o ostatnim dwudziestopięcioleciu,
a wspólna fotograﬁa uwieńczyła spotkanie.
Za przebieg Dnia Wolności odpowiedzialna była Anna
Paszkiewicz
oraz
Agnieszka
Szymańska.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance
Nagroda „Dziecięcy Uśmiech”
Dyrektor Beata Jagielska została
uhonorowana Nagrodą Dziecięcy
Uśmiech w I Edycji Konkursu, za
działania innowacyjne na rzecz
dzieci i młodzieży w naszej gminie.
Jest to tym cenniejsza nagroda, bo
przyznana wyłącznie przez dzieci.
Pamiątkowy medal wręczyła Przewodnicząca III Dziecięcej Rady
Gminy Jedlińsk Marcjanna Romanowska. Gratulujemy sukcesu Naszej
Pani Dyrektor!
Wiwat nasi przyrodnicy!
12 marca w Starostwie Powiatowym w Radomiu, odbył się ﬁnał
XI Międzypowiatowego Konkursu
Przyrodniczego „Wspaniałości Przyrodnicze Europy – nasze Mazowsze”.
Uczennica naszej szkoły, Iza Imiołek
z kl. VI, zdobyła I miejsce w klasyﬁkacji indywidualnej. Natomiast drużyna w składzie: Paulina Kaszuba i
Filip Lutek z kl. V oraz Iza Imiołek z
kl.VI, wywalczyła I miejsce w klasyﬁkacji zespołowej. Uczniów przygotowała Maria Kosno.
Zielona Szkoła w Rymanowie
Od 05 do 11 maja, grupa uczniów
przebywała w Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju. Program „Szkoły Odkrywców”, pozwolił
im poznać życie oraz kulturę ludno-

ści zamieszkującej tereny Beskidu
Niskiego. Dla wielu uczestników był
to sprawdzian samodzielności, umiejętności integracji, błyśnięcia ukrytym do tej pory talentem, w otoczeniu
nieskażonej przez człowieka natury.
Pomocą w każdej sytuacji wspierały
uczestników wyjazdu: Anna Bińkowska, Anna Paszkiewicz i Agnieszka
Szymańska.
Wyjątkowy Gość…
19 maja zawitał do naszej szkoły
ordynariusz Diecezji Radomskiej
– ks. bp Henryk Tomasik, wraz z
sekretarzem – ks. Tomaszem Hercem oraz proboszczem – ks. prał.
Henrykiem Ćwiekiem. Spotkanie
było wynikiem wizytacji kanonicznej
paraﬁi Jedlińsk. Spotkanie z uczniami
zakończyła wspólna modlitwa i
pasterskie błogosławieństwo. Drugą
część wizyty bp Tomasik spędził rozmawiając z nauczycielami i pracownikami szkoły, dziękując im za pracę i
otwartość na podejmowane działania
związane z religijnym wychowaniem
dzieci. Nad przebiegiem spotkania
czuwał ks. Tomasz Orłowski.
W Pałacu Prezydenckim...
29 maja w Pałacu Prezydenckim
odbyła się specjalna edycja konferencji TEDx Warsaw Presidential
Palace. Spotkanie skupiające osobo-

Anna Paszkiewicz
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Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ
Podsumowując ten rok szkolny
możemy powiedzieć, że uczniowie
dostarczyli nam wiele powodów do
radości osiągając wysokie wyniki
zarówno w konkursach przedmiotowych jak i sportowych. Podobnie jak w latach poprzednich nasza
młodzież godnie reprezentowała
szkołę w licznych imprezach lokalnych. Nie jesteśmy w stanie pochwalić się wszystkimi wydarzeniami
odbywającymi się w gimnazjum,
dlatego tylko wymienimy niektóre,
a po więcej informacji odsyłamy
na naszą stronę internetową www.
pgjedlinsk.superszkolna.pl.
MARTA FINALISTKĄ KONKURSU POLONISTYCZNEGO
Jednym z największych sukcesów
w tym roku szkolnym, to zdobycie
przez Martę Sułek uczennicę klasy
IIIb tytułu ﬁnalistki Konkursu Polonistycznego organizowanego przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Do ostatniej chwili najmocniej
kciuki za Martę trzymała nauczycielka języka polskiego Urszula
Krekora, która wiele godzin przygotowywała ją do kolejnych etapów
konkursu. Tytuł na pewno pomoże
uczennicy w wyborze najlepszej
szkoły ponadgimnazjalnej. Urszula
Krekora może być dumna także z
udziału Szymona Strzeleckiego z
klasy IIIb w ﬁnale wojewódzkim
Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. Uczeń na każdym etapie zachwycał interpretacją
recytowanych wierszy.
WYRÓŻNIENIA W KANGURZE MATEMATYCZNYM
W tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu „KANGUR
MATEMATYCZNY” wyróżnieni
zostali następujący uczniowie: Partyga Maria z klasy I b (nauczyciel
matematyki Monika Krawczyk),
Walczak Przemysław – klasa II a
(nauczyciel matematyki Renata
Walerczak) i Płaskociński Kamil –
klasa III a (nauczyciel matematyki
Justyna Salak). Nadmienimy, że w
tym roku Kamil zakwaliﬁkował się
do zawodów II stopnia Olimpiady
Matematycznej Gimnazjalistów.
KASIA i BARTEK NAJLEPSZYMI ,,TYGRYSKAMI”
Katarzyna Szczęsna z klasy IIIc
została ﬁnalistką IV Konkursu
Okręgu Radomskiego z Informatyki i Matematyki dla Gimnazja-

listów ,,Tygrysek”. Konkurs o tyle
był trudny, że uczennica musiała
wykazać się dużą wiedzą z informatyki i matematyki. W tym samym
konkursie Bartłomiej Wójcik (klasa
IIId) został laureatem VI miejsca.
Nauczycielom matematyki Renacie
Walerczak i Monice Krawczyk dziękujemy za pracę z uczniami.
NAJLEPSI W KONKURSIE
FOTOGRAFICZNYM
W II Wojewódzkim Konkursie
Fotograﬁcznym ,,Krajobrazy polskie- edycja krajobrazy miejskie”
uczniowie naszego gimnazjum
zgarnęli prawie wszystkie nagrody,
udowadniając tym samym, że fotografowanie należy do ich pasji. I
tak II miejsce należy do Weroniki
Zielińskiej z klasy IIb, tuż za nią III
miejsce dla Juli Stompór z klasy Ia.
Wyróżnienia otrzymały Weronika
Wąsik z klasy Ia i Patrycja Szczepaniak z klasy Ib. Dziewczętom wszelkich uwag udzielała nauczycielka
plastyki Teresa Leśniewska.
I MIEJSCE DLA KAROLINY
Karolina Krawczyk uczennica
klasy IIIc zdobyła I miejsce w XII
Konkursie Historycznym ,,Narodziny i rozwój Rzeczpospolitej
1914-1939” organizowanym przez
Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z
siedzibą w Iłży. Karolina zachwyciła ogromną wiedzą, zostawiając
swoich rywali daleko w tyle. Chęcią
do pogłębiania wiedzy historycznej
bez wątpienia zaraziła uczennicę
nauczycielka historii Maria Mucha.
DANIEL NAJLEPSZYM
GRAFIKIEM
Daniel Jurczak z klasy IIb
(nauczyciel informatyki Mariusz
Kilar) został laureatem w kategorii szkół gimnazjalnych IV Edycji
Konkursu Graﬁki Komputerowej
zorganizowanym przez Zespół
Szkół Elektronicznych w Radomiu.
W tym roku tematem przewodnim
była twórczość literacka i ﬁlozoﬁczna Leszka Kołakowskiego. Za
pomocą profesjonalnych programów do graﬁki rastrowej ( I etap)
i graﬁki wektorowej ( II etap) tworzyli ilustracje oraz okładki do płyt
audiobooka. Sukces cieszy tym bardziej bo nasza szkoła uczestniczyła
w nim po raz pierwszy.
VII MIEJCSE DLA DRUŻYNY
BRD W FINALE KRAJOWYM
Nasza ,,złota drużyna” w skła-

Szkolny dzień ziemi, szkolny dzień europy.
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Laboratorium robotyczne w Centrum Nauki Kopernik.
dzie Klaudia Górka (klasa IIIa),
Patrycja
Śmiechowska
(klasa
IIc), Marcin Gniadek (klasa IIIb)
zdobyła VII miejsce w XXXVII
Finale Krajowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym. Na każdym
etapie wspierał drużynę nauczyciel wychowania ﬁzycznego Krystian Kilar. Zawodnicy udowodnili, że są świetnie przygotowani
i zmotywowani żeby zdobywać jak
najwyższe lokaty.
LEKCJE HISTORII
Z PRACOWNIKIEM IPN
W marcu i w maju w naszej
szkole odbyły się lekcje historii
najnowszej prowadzone przez edukatora radomskiego oddziału IPN
– panią Małgorzatę Busse. Zajęcia te były bardzo ciekawe, oparte
na bogatym materiale źródłowym i dotyczyły tematu Dlaczego
wyklęci? Krótka historia żołnierzy
z wyrokiem dla uczniów klas 2c,
2e. Dla uczniów klas III zajęcia na
temat„ W samo południe”- wybory
4 czerwca 1989. Mamy nadzieję, że
Maria Mucha nauczycielka historii
będzie kontynuowała współpracę z
edukatorami IPN.
WIZYTA KS. BPA ORDYNARIUSZA HENRYKA TOMASIKA.
W dniu 19 maja 2014 r. gościliśmy Ks. Bp Ordynariusza Henryka
Tomasika. Wizyta w naszym gimnazjum była ujęta w planie wizytacji kanonicznej, którą Ks. Biskup
rozpoczął w naszej paraﬁi Jedlińsk.
W spotkani z nauczycielami zostały
poruszone sprawy wychowawcze,
problemy współczesnej młodzieży
oraz kwestia autorytetu. Ksiądz
Biskup w serdecznych słowach
wyraził wdzięczność za kształcenie
i trud wychowawczy naszej młodzieży. Obejrzał salę katechetyczną,
salę gimnastyczną, był pod wrażeniem przestrzeni i estetyki szkoły.
Spotkanie zakończyło się wspólną
modlitwą oraz zdjęciem pamiątkowym przy tablicy Patrona naszej
szkoły Bpa Piotra Gołębiowskiego.
WYJAZDY I WYDARZENIA
W tradycję naszego gimnazjum
wpisało się na stałe szereg imprez i
wyjazdów. Odbyła się pielgrzymka
klas III z wychowawcami śladami
Świętego Jana Pawła II na trasie
Kraków-Łagiewniki- Wadowice. Po
raz trzeci wzięliśmy udział w Pikniku Naukowym organizowanym

w Warszawie. Najnowszy sprzęt i
uzbrojenie Wojska Polskiego oraz
pokazy dynamiczne w powietrzu i
na lądzie mogli podziwiać uczestnicy wycieczki do 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim z okazji Dni z Wojskiem
Polskim i 15 rocznicy wstąpienia
Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podobno człowiek najlepiej uczy się przez doświadczenie, dlatego też skorzystaliśmy
z oferty Centrum Nauki Kopernik
i 12 uczniów wzięło udział w zajęciach laboratoryjnych nowocześnie
wyposażonej pracowni robotycznej.
Tu pod okiem młodych inżynierów
nasi wychowankowie projektowali
i montowali układy zasilane sprężonym powietrzem. Licznie nasze
gimnazjum było reprezentowane na
trasie VII Pieszego Rajdu Spódnicowego,, Śladami Witolda Gombrowicza”, podczas rajdu szkoła zdobyła
III miejsce w Konkursie wiedzy
i
spostrzegawczości.
Ponadto
odbyły się akademie poświęcone
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja oraz po raz 13 Szkolny Dzień
Europy i Szkolny Dzień Ziemi oraz
odbył się apel z okazji 25 rocznicy
częściowo wolnych wyborów w
Polsce. Celem apelu było uświadomienie uczniom znaczenia tego
wydarzenia dla historii Polski iEuropy oraz uczczenie pamięci oﬁar
ludzi, którzy w PRL-u walczyli o
wolność.
Z BABCINEGO FARTUSZKA
Od 15 września 2014 roku rusza
projekt ,,Z babcinego fartuszka”
odbywający się w Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku dla mieszkańców gminy Jedlińsk do 25 roku życia.
Wolontariusze naszej szkoły wraz
z nauczycielami pozyskali dotacje
w lokalnym konkursie grantowym
,,Działaj Lokalnie VIII” realizowany
przez Program Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka w Radomiu.
W ramach projektu przez 3 miesiące
odbędą się warsztaty z szydełkowania, tańca ludowego i przyśpiewek
ludowych. Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie dla
społeczności lokalnej Wieczoru
Andrzejkowego, na który już dziś
serdecznie zapraszamy.
Justyna Salak

ZSP Wsola

GMINNY KONKURS PIOSNKI
ANGLOJĘZYCZNEJ
nia 17 czerwca 2014 odbył się
Gminny Konkurs Piosenki
Anglojęzycznej w Jedlińsku. Uczniowie PSP we Wsoli wzięli udział w
dwóch kategoriach - występ „solo”
oraz „zespół”. W kategorii „zespół”
wystąpiły uczennice klasy 6a Magdalena Tatar, Julia Suwalska, które
zaśpiewały piosenkę zespołu Counting Crows „Accidentaly in love”.
Uczennice w tej kategorii otrzymały
wyróżnienie. Zostały im wręczone
dyplomy oraz nagrody książkowe. W
kategorii „solo” wystąpiła uczennica
klasy 6b Kinga Plewińska, która zaprezentowała piosenkę Deana Martina
„Sway”. Uczennica otrzymała II miejsce w tej kategorii. W obu kategoriach
do naszych śpiewających uczennic
dołączył zespół taneczny. Uczniów
przygotowywały p. Lidia Parendyk
i Anna Falińska.
ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO!
Zakończenie roku zainicjowała
msza święta w kościele pw. Św.
Bartłomieja we Wsoli. Uroczyste
obchody w sali gimnastycznej rozpoczęło powitanie przez pana dyrektora
Pawła Stępnikowskiego społeczności
szkolnej: gości, grona pedagogicznego, rodziców i uczniów. Przedstawiciele klas trzecich złożyli przysięgę
i nastąpiło przekazanie sztandaru
młodszym rocznikom. Dyrektor
przeczytał młodzieży tekst „Desideraty”, a oprawiony utwór przekazał
przewodniczącym klas i wychowawcom. Następnie pan dyrektor i
wychowawczynie SP i PG wręczyli
nagrody książkowe uczniom wyróżniającym się wynikami w nauce,
100% frekwencją, działalnością
w wolontariacie oraz sukcesami w
konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Dyrektor szkoły
przedstawił kandydatury 8 uczniów:
Nowak Zuzannę kl. Va, Pietrzyk Wiktorię kl. VIa, Tatar Magdalenę kl. VIa,
Plewińską Kingę kl. VIb, Molendowską Zuzannę kl. IVb, Figurę Agatę
kl. IIb, Gozdur Aleksandrę kl. IIb,
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ZSP Wierzchowiny
W czasie wakacji przedstawiciele lokalnej społeczności - dzieci
z opiekunami oraz młodzież korzystali z nowo otwartego wielofunkcyjnego boiska przy ZSP
w Wierzchowinach. W szkole
przeprowadzono w sierpniu częściowy remont na piętrze.
Tradycyjnie pierwszego września rozpoczął się nowy rok
szkolny. Już w niedzielę ostatniego
sierpnia Dyrekcja ZSP w Wierzchowinach, rodzice, uczniowie i
nauczyciele uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej z udziałem
pocztu sztandarowego w kościele
paraﬁalnym w Bierwcach.
Podczas uroczystości inauguracyjnej Pani dyrektor Dorota
Dobosz skierowała miłe słowa do
wszystkich zebranych , ale szczególnie ciepło powitała nowo przyjętych uczniów, którzy zaczynają
przygodę z nauką w naszej szkole.
Przypomniała także o tragicznych
wydarzeniach sprzed 75 lat , czyli
o wybuchu II wojny światowej.

Wójcika Filipa kl. Ib, do stypendium
Gmin Jedlińsk w ramach Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i
Młodzieży z Placówek Oświatowych.
Podziękowania dla grona pedagogicznego, dyrekcji i wychowawców
złożyli w imieniu społeczności szkolnej uczniowie klasy III b – Paulina
Dryja i Jakub Tkaczyk. Część artystyczna rozpoczęła się polonezem,
którego kroki wybrani przedstawiciele klas szóstych SP i trzecich PG
ćwiczyli pod opieką pani Lidii Perendyk. Program artystyczny nawiązywał do tradycji regionalnych, gdyż
obie wychowawczynie tegorocznych
klas trzecich (Małgorzata Borowiec,
Anna Borkowska - Szymaniak) były
zarazem opiekunkami szkolnej Izby
Regionalnej, zaś istotne w kalendarzu tradycji święto – Sobótka - miało
miejsce zaledwie trzy dni wcześniej.
Punktem wyjścia był utwór związany
z tradycją lokalną – „Pieśń świętojańska o Sobótce” Jana Kochanowskiego.
W role Panien głoszących ideę piękna
wsi wcieliły się uczennice klasy II b
gimnazjum. Aby zadośćuczynić tradycji, dziewczęta ubrane były w stylizowane na ludowe koszulki z haftem,
długie białe spódnice, kolorowe
wianki. Starszych kolegów żegnały:
Patrycja Gajewska, Magdalena Janiszewska, Klaudia Kuraś, Katarzyna
Nowocień, Klaudia Plewińska, Beata
Pyszczek. W recytację wpleciono

taniec do utworu Dead Can Dance
pt. „Saltarello”, do którego choreograﬁę ułożyła Katarzyna Nowocień.
Program zakończyło wykonanie
przez dziewczęta piosenki Antoniny Krzysztoń pt. „Biały wianek”
do akompaniamentu gitarowego
Katarzyny Nowocień. W imieniu
wychowawczyń żegnających swoich
uczniów (Ewy Woźniak – Krawczyk,
Aleksandry Garbarczyk, Anny Borkowskiej - Szymaniak oraz własnym)
zabrała głos Małgorzata Borowiec,
która życzyła dzieciom i młodzieży
odporności na trudy życia i mądrości w kierowaniu się drogowskazami
moralnymi. W pracowniach uczniowie otrzymali świadectwa.
ŻEGNAJCIE WAKACJE,
WITAJ SZKOŁO!
Jeszcze głowa pełna wakacyjnych
wrażeń, a tu już tornistry przygotowane do szkolnych zmagań z wiedzą.
1 września 2014 r. uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Uroczystość inauguracji poprzedziła Msza
Święta w kościele św. Bartłomieja
Apostoła we Wsoli, po której uczniowie, rodzice i nauczyciele udali się
do szkoły. Apel zapoczątkowała
komenda „baczność” i wprowadzenie
sztandaru szkoły oraz odśpiewanie
hymnu państwowego. Następnie głos
zabrał dyrektor szkoły - pan Paweł
Stępnikowski, który powitał zgromadzonych uczniów, rodziców i nauczy-

cieli życząc sukcesów w nauce i wielu
satysfakcji ze zdobywania wiedzy.
NARODOWE CZYTANIE
„TRYLOGII” H. SIENKIEWICZA
W NASZEJ SZKOLE
5 września, w przeddzień wielkiej akcji Narodowego Czytania, na
pierwszej lekcji (przez radiowęzeł
szkolny), został odczytany list Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego, który
zachęcał do wspólnego przeżywania zapierających dech w piersiach
przygód sienkiewiczowskich bohaterów. Każda kolejna lekcja zaczynała
się piękną muzyką z adaptacji ﬁlmowych „Trylogii”, następnie lektor
odczytywał jej fragment, również
zakończony muzycznym akcentem.
Przez pięć godzin lekcyjnych w rolę
lektorów wcielali się kolejno nauczyciele naszej szkoły: p. Jerzy Faliński, p.
Anna Skrzynecka, p. dyr. Beata Krzesicka, p. dyr. Lidia Parendyk, p. Mirosława Kalinowska. Lektorzy bardzo
wczuwali się w swoją rolę, mieliśmy
więc okazję wysłuchać iście aktorskich interpretacji tekstów. Z rozmów
przeprowadzanych w pokoju nauczycielskim wynika, że uczniowie, szczególnie starsi, słuchali z wielką uwagą.
Być może akcja zaowocuje większym
wypożyczaniem dzieł Sienkiewicza
z biblioteki szkolnej. Na pamiątkę
Narodowego Czytania „Trylogii” H.
Sienkiewicza uczniowie otrzymali
do zeszytu pamiątkową odbitkę
pieczęci, specjalnie przygotowanej
na ten dzień.
mgr Paweł Stępnikowski

Niespodzianką były dla uczniów
zmiany w kadrze nauczycielskiej.
Dyrekcja przedstawiła bowiem
siedmioro nauczycieli rozpoczynających pracę w naszej szkole.
Uczniowie gorącymi brawami
powitali nowych pedagogów.
Dowiedzieli się też, że stanowisko
wicedyrektora objęła pani Elżbieta Bińkowska.
Wycieczki kształcą, dlatego 12
września uczniowie klas trzecich
gimnazjum odwiedzili historyczno - biograﬁczne Muzeum
im.
Kazimierza
Pułaskiego
w Warce. Poznali działalność
bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych oraz typowy wystrój
dworku z przełomu XVIII I XIX
wieku . Wycieczkę zorganizowały
panie wychowawczynie Grażyna
Cichowlas i Agata Pawluczyk.
Wszystkim
nauczycielom
w nowym roku szkolnym życzymy
wytrwałości w codziennej pracy,
a uczniom sukcesów i radości
zdobywania wiedzy.
Małgorzata Zegarek
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ardzo dobry występ w lekkoatletek ULKS w ﬁnałach OOM we
Wrocławiu, dobry start najmłodszych strzelców i lekkoatletów
w mistrzostwach kraju, młodzicy z medalami w makroregionie,
rewelacyjny początek sezonu futbolistów Strażaka Wielogóra
i GKS Jedlińsk, powstały nowe obiekty sportowe na terenie gminy.

Paulina Paluch w biegu na 100 m.

Same rekordy życiowe
Obiekty Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu były areną
zmagań młodych lekkoatletów w
lipcowych ﬁnałach XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Pięcioosobowa ekipa dziewcząt ULKS Jedlińsk zaprezentowała się bardzo dobrze. Najczęściej występowała Justyna
Paluch, która zaliczyła aż pięć
startów. Do biegu na 200 m
uzyskała awans na olimpiadę
z ostatnim, dwudziestym czasem. We Wrocławiu w eliminacjach pobiegła rewelacyjnie.
Poprawiła swój rekord życiowyo sekundę uzyskując 25,43
sek. i z trzecim czasem awansowała do najlepszej ósemki.
W ﬁnale uzyskała troszkę słabszy
wynik, ale potwierdziła wysoką
formę zajmując ostatecznie
piątą lokatę w kraju. W biegu na
100 m ppł. Justyna po biegu eliminacyjnym, w którym ustanowiła
kolejną „życiówkę” awansowała
do ﬁnału B. Mimo zmęczenia,
zajęła w nim czwarte miejsce, co
oznaczało ostatecznie dwunaste
miejsce. W biegu rozstawnym
4x 100 m wystąpiła wraz z siostrą
Pauliną oraz Katarzyną Szczęsną.
Jako czwarta pobiegła Roksana
Rucińska, która zastąpiła kontuzjowaną po biegu na 100 m
Ewelinę Kucharską. Dziewczyny
ustanowiły swój rekord życiowy,
który wystarczył do zajęcie szóstego miejsca w Polsce. Przypomnijmy, że w czerwcowych
eliminacjach do OOM sztafeta
4x400 m wywalczyła jedenaste miejsce w kraju. Występ we
Wrocławiu to najlepszy wynik
w historii klubu w krajowym
championacie w kategorii juniorów młodszych. Zdobycie 16
pkt. przez nasz malutki klub to
duże osiągnięcie. Dodajmy, że we
Wrocławiu wystąpili przedstawiciele 217. klubów (około 600
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jest zarejestrowanych w Polsce),
ULKS Jedlińsk sklasyﬁkowano
na 65 miejscu. Wyniki lekkoatletek to także efekt już dziesięcioletniej współpracy ze Szkołą
Mistrzostwa Sportowego w Warszawie oraz szkoleniowcami tej
placówki na czele z trenerem
kadry Jackiem Zamecznikiem.
W nowym roku szkolnym Paulina Paluch i Ewelina Kucharska
rozpoczęły naukę i szkolenie
sportowe w tej placówce, pozostając zawodniczkami ULKS.
Dwukrotnie na podium
Młodzicy ULKS walczyli w
Warszawie w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
oraz przepustki uprawniające do
startu w mistrzostwach kraju. W
gronie faworytów do medali było
dwoje reprezentantów Jedlińska.
I nie zawiedli. W biegu na 2000m
Patryk Szatan po przebiegnięciu
400 m za plecami kolegi klubowego Pawła Flisa poprowadził
samotnie stawkę zwiększając
z każdym okrążeniem prze-

wagę. Na mecie wynosiła ona
ponad sześć sekund nad drugim zawodnikiem. Dodajmy, że
Flis zajął dobre siódme miejsce.
Drugi medal to zasługa Marty
Śpiewak, która w rzucie dyskiem
zdobyła srebrny medal. Do złota
zabrakło niewiele. Wynik, który
Marta uzyskała tydzień wcześniej także w Warszawie, stawiał
ją w roli głównej kandydatki
do zwycięstwa. W sporcie niespodzianki zdarzają się często.
Rywalka z Wilgi Garwolin ustanowiła rekord życiowy, Marta
nie w pełni sprawdziła się w roli
faworytki. Cenne punkty PFSM
zdobywali jeszcze Kacper Szatan,
Kamil Wasilewski, Weronika
Wiosna i Adrianna Jakubowska
w konkurencjach indywidualnych oraz trzy sztafety 4x100
m – jedna chłopców i dwie
dziewcząt. Zarówno Szatan jak
i Śpiewak uzyskali prawo startu
w Mistrzostwach Polski Młodzików. Impreza ta odbyła się w
Zielonej Górze. Marta awansowała do ścisłego ﬁnału zajmując
ostatecznie ósmą lokatę. Patryk
bardzo dobrze biegł 1800 m. Na
ostatnich 200. metrach zabrakło mu sił na ﬁnisz i ukończył
bieg na 12. miejscu w gronie 24.
zawodników. Należy podkreślić,
że Patryk ustanowił rekord
życiowy, ktory poprawił o ponad
3 sekundy. Rywale biegali jednak szybciej.
W trakcie przygotowań do
startu w mistrzostwach kraju
Patryk Szatan i Marta Śpiewak
wzięli udział w ogólnopolskich
zawodach „Szukamy olimpijczyków” w Radomiu. Marta
wygrała konkursy pchnięcia kulą
i rzutu dyskiem, bijąc swój rekord
życiowy w tej drugiej konkurencji. Życiówkę ustanowił także
Patryk na nietypowym dla siebie
dystansie 600 m. Wynik 1.29.32
wystarczył do odniesienia zwycięstwa w imprezie. W tych
samych zawodach Paweł Flis
zajął drugie miejsce na dystansie 1000 m. Zdobycie srebrnego
medalu okrasił nowym rekor-

Kacper Szatan na podium Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
w Warszawie.

dem życiowym.
Sporo punktów w Białymstoku
W tym samym czasie, gdy lekkoatleci ULKS walczyli w Warszawie, strzelcy ULKS Jedlińsk
rywalizowali w Białymstoku w
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w strzelectwie
sportowym. Za przeciwników
mieli zawodników z Podlasia,
Lubelszczyzny, Ziemi Łódzkiej
i oczywiście Mazowsza. Najbliżej „wskoczenia” na podium był
Patryk Świąder, który brązowy
medal przegrał tylko mniejszą
ilością traﬁonych dziesiątek, zajmując czwarte miejsce. Na siódmej pozycji uplasował się Karol
Lipiec. Gdyby w konkurencji
dziewcząt rozgrywano zawody
drużynowe to opiekun strzelców
Mariusz Kilar mógłby cieszyć
się z medalu. Niestety, mistrzostwa są rozgrywane wyłącznie
w kategoriach indywidualnych.
Dziewczyny strzelały bardzo
równo. Monika Kozłowska i
Joanna Oﬁara uzyskały tę samą
ilość punktów – po 277, Patrycja Pacała zaledwie jeden mniej
od koleżanek. Wyniki te pozwoliły zająć odpowiednio szóstą,
siódmą i ósmą lokatę. W punktacji klubowej z dziesięcioma
punktami ULKS na piątym
miejscu w gronie trzynastu sklasyﬁkowanych klubów. Ta grupa
strzelców wystąpiła w Mistrzostwach Polski Młodzików. Na
strzelnicy w Bydgoszczy najlepiej zaprezentował się Świąder,
zajmując 7. miejsce, Karol Lipiec
był 12. W gronie dziewcząt 10.
lokata dla Kozłowskiej, 18. była
Oﬁara, 24. miejsce wywalczyła
Klaudia Pryciak i 29. Patrycja
Pacała.
Beniaminek wiceliderem
W grupie I A klasy, występujący w roli beniaminka, piłkarze
Strażaka Wielogóra są rewelacją
ligi. Na półmetku rundy jesiennej zajmują 2. miejsce mając na
koncie 16 pkt. Odnieśli oni pięć
zwycięstw: z Centrum Radom
4:2, Gracją Tczów 5:1, Gryfem
Policzna 7:3, Zorzą Kowala 3:0
i MKS Kozienice 10:0. Jedyny
remis 3:3 padł w spotkaniu z
Akcją Jastrzębia. Najprawdopodobniej wynik z MKS zostanie anulowany, bowiem zarząd
zespołu z Kozienic wycofał drużynę z rozgrywek. O tym, czy
Wielogóra będzie walczyła o
najwyższy cel zadecydują mecze
z drużynami, które przed rozpoczęciem sezonu były typowane
do roli głównych faworytów
– Skaryszewianką i Zamłyniem Radom. Niestety, właśnie
w 7. kolejce odniosła pierwszą i to dotkliwą porażkę 2:6
z Zamłyniem tracąc pozycję
lidera. Wynik wyglądałby zdecydowanie korzystniej dla Strażaka
pod warunkiem lepszej skuteczności graczy naszego zespołu. A
że zmarnowane sytuacje mszczą
się... Należy wierzyć, że porażka

nie załamie ambitnego zespołu
„Strażaków” i do końca rundy
będą walczyć o palmę pierwszeństwa w grupie.
Tak dobrze dawno nie było
Równie udany start w sezonie 2014/2015 zanotowała drużyna seniorów GKS Jedlińsk. Po
sześciu rozegranych kolejkach
zespół zgromadził 15 punktów i
jest wiceliderem w drugiej grupie radomskiej klasy A. Wygrane
z Powałą Taczów 1:0, Sokołem
Przytyk 7:2, TKKF Grójec 2:1,
Jaguarem Wolanów 5:1 i Orłem
Gielniów 2:1 oraz dwie dość
pechowe porażki po 1:2 z Sadownikem w Błędowie i na własnym
boisku z Zodiakiem Sucha to
efekty dotychczasowych zmagań GKS. Szczególnie przykra
była porażka z drużyną z Suchej
ponieważ był to mecz o prymat
w grupie. Spotkanie to miało
szczególny smaczek bowiem w
Zodiaku wystąpiło kilku graczy
z rozwiązanego Orła Jedlanka.
O końcowym układzie w tabeli
zadecyduje z pewnością umiejętność zachowania wyrównanej formy. Ważna będzie
konfrontacja z drużyną Mogielanki, która także aspiruje do
czołowych miejsc. W nowym
sezonie w GKS Jedlińsk zaszło
sporo zmian organizacyjnych.
Udało się pozyskać do współpracy ludzi zainteresowanych
działalnością klubu. Zatrudniono nowego szkoleniowca
Piotra Witkowskiego, ponadto
kadra powiększyła się o pięciu
nowych futbolistów. Do zespołu
seniorskiego włączono dwóch
szesnastoletnich wychowanków
GKS - bramkarza Jakuba Króla
i napastnika Kamila Płaskocińskiego Głównym celem tego
sezonu jest stworzenie dobrej,
skutecznie grającej drużyny.
Działacze i szkoleniowcy są
przekonani, że rezultaty przyjdą
stosunkowo szybko, pod warunkiem spokoju, zrozumienia w
zespole, systematycznej pracy i
realizacji założeń treningowych
i przedmeczowych.
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Ekipa dziewcząt ULKS Jedlińsk przed wyjazdem do Białegostoku na MMM
w strzelectwie: Patrycja Pacała, Monika Kozłowska i Joanna Oﬁara wraz
z trenerem Mariuszem Kilarem.

W rozgrywkach młodzieżowych prowadzonych przez
Radomski Okręgowy Związek
Piłki Nożnej bierze udział trzy
drużyny młodzieżowe – juniorzy rocznik 1998, trampkarze
rocznik 2001 i młodzicy rocznik 2003. Wszystkie grają w tzw.
pierwszych ligach okręgowych.
Najlepiej spisują się trampkarze, którzy idą „łeb w łeb” z
drużyną Radomiaka i mogą
walczyć o awans do ligi wojewódzkiej. Pozostałe zespoły zajmują przedostatnie miejsca ale
straty punktowe są niewielkie.
Łukasz Kurek, jeden z trenerów
grup młodzieżowych i osoba
która w GKS odpowiada za wiele
organizacyjnych spraw mówił.
- Widzimy coraz więcej efektów
naszej pracy. Rezultaty trampkarzy to m.in. efekt wakacyjnego
wyjazdu na obóz, który zorganizowaliśmy w okolicach Kużni
Raciborskiej. Wyniki juniorów
i młodzików nie są wprawdzie
zadowalające ale sama gra jest
niezła. Do końca rundy jeszcze
daleko i wszystko można poprawić. Cieszymy się z frekwencji,
w zajęciach uczestniczy 120
dzieci i młodzieży w wieku 5-17

Finaliści MP w Zielonej Górze Marta Śpiewak i Kacper Szatan.

lat. Czterech naszych wychowanków gra już w drużynie
seniorów. Kolejni młodzi zawodnicy – Adrian Kobza i Kacper
Imiołek otrzymali powołania na
konsultację kadry ROZPN rocznika 2003. Chłopcy są uczniami
V klasy szkoły podstawowej
w Jedlance. Oprócz konsultacji wezmą udział w listopadzie

zapaleńców został zmarnowany.
Czy to koniec futbolu ligowego
w Jedlance?
Tylko ćwiczyć
Niczym grzyby po deszczu
wyrastają na terenie gminy
obiekty i urządzenia sportowo
-rekreacyjne. Po oddaniu do
użytku
boiska w Czarnym
Ługu, siłowni plenerowych
we Wsoli i Jedlińsku zaczynają funkcjonować kolejne. W
Woli Gutowskiej uroczyście
otwarto boisko wielofunkcyjne
ze sztuczną nawierzchnią wraz
z plenerową siłownią i urządzeniami rekreacyjnymi dla dzieci.
W Starych Zawadach boisko
ze sztuczną nawierzchnią wybudowano przez okres wakacji. To
nagroda dla miejscowej szkoły
podstawowej, która
zwyciężyła w tegorocznej edycji konkursu „Kolorowe boiska... czyli
Szkolna Pierwsza Liga”.
Trwają prace przy budowie
zespołu boisk i urządzeń lekkoatletycznych na terenie szkół
w Jedlińsku. Wytyczono i oznakowano 30 km tras do uprawiania nordic walking - modnej od
dziesięciu lat skandynawskiej
formy rekreacji ruchowej. Początek trzech tras o długości 5, 10

Od lewej: Adrian Kobza i Kacper Imiołek.

w turnieju reprezentacji kilku
okręgów. To motywuje wszystkich – zarówno samych chłopaków jak i nas, prowadzących
zajęcia, a także rodziców, którzy
są dla nas wsparciem w wielu
organizacyjnych przedsięwzięciach – podkreślił Kurek.
Orzeł nie zagra
W
poprzednim
numerze gazety informowaliśmy o
spadku do klasy B piłkarzy Orła
Jedlanka. Nieco później okazało
się, że zespół utrzymał się w
lidze. Zdecydowały o tym rozstrzygnięcia w wyższych klasach
rozgrywkowych, w wyniku których Orzeł zachował ligowy byt.
Niestety, zarząd klubu podjął
decyzję o wycofaniu zespołu
z rozgrywek. Szkoda, że trud
tworzenia bazy sportowej i
zespołu, podjęty przed kilkoma
laty przez grono pozytywnych

i 15 km umiejscowiono przy
OSiR w Jedlińsku. Nowopowstałe obiekty już cieszą się dużym
powodzeniem zarówno wśród
dzieci i młodzieży jak i dorosłych. A tych, którzy jeszcze nie
znaleźli czasu by popróbować na
nich swoich sił, zachęcamy do
systematycznego korzystania.
Krystian Kilar

Źródło: strona klubowa

Trasy nordic walking są oznaczone
takimi symbolami: - zielone: 5km,
czerwone: 10km, czarne: 15km.
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zień 19.09.2014r. był wyjątkowy
dla całego środowiska lokalnego.
W piątkowe przedpołudnie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów
Chłopskich w Starych Zawadach odbyła
się niecodzienna uroczystość- oﬁcjalne
przekazanie wielofunkcyjnego boiska
sportowego, głównej nagrody VIII edycji Konkursu ,,Kolorowe boiska… czyli
Szkolna Pierwsza Liga”, którego pomysłodawcą i sponsorem jest Fabryka Farb
i Lakierów Śnieżka S.A. Na placu szkolnym zgromadziło się wielu zaproszonych
Gości, a wśród nich Dyrektor ds. Marketingu F.F. i L. Śnieżka S.A. Łukasz Dobrowolski i Aleksandra Małozięć z działu
Public Relations F.F. i L. Śnieżka S.A.,
Prezes Firmy TAMEX Robert Burzycki,
organizatorzy konkursu ,,Kolorowe

boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga”
Aneta Gasińska, Małgorzata Leszczyńska oraz Filip Marinkow, Wójt Gminy
Jedlińsk Wojciech Walczak, Dyrektor
GZEAS Danuta Durak, Dyrektorzy
placówek oświatowych i kulturalnych z
terenu Gminy Jedlińsk, żeńska drużyna
piłki nożnej „Sportowa Czwórka Radom”
z trenerem. Wszystkich zgromadzonych
powitała Dyrektor Szkoły Barbara Deleska. Uczniowie zaprezentowali się na
scenie, przedstawiając fragmenty zwycięskiego ﬁlmu ,,Kolorowo i sportowo’’.
W swym ciekawym programie artystycznym ukazali drogę od momentu podjęcia
decyzji o przystąpieniu do konkursu, aż
do zwycięskiego ﬁnału. A radość jest
ogromna, bo PSP w Starych Zawadach
rywalizowała ze stu ośmioma szkołami

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

z całej Polski, wśród których wiele z nich
po raz kolejny wzięło udział w konkursie.
Warto było tak zacięcie walczyć!
W dalszej części uroczystości nastąpiło przecięcie wielobarwnej wstęgi
przez: Dyrektora Szkoły Barbarę Deleska, Wójta Gminy Jedlińsk Wojciecha
Walczaka, Dyrektora ds. Marketingu F.F.
i L. Śnieżka S.A. Łukasza Dobrowolskiego, Aleksandrę Małozięć z działu
Public Relations F.F. i L. Śnieżka S.A.,
Prezesa Firmy TAMEX Roberta Burzyckiego, Przewodniczącą Rady Rodziców
Bożenę Okrój oraz przedstawiciela społeczności uczniowskiej. Nowe boisko
poświęcił ksiądz Karol Piłat, który okazał
się świetnym piłkarzem. Następnie został
rozegrany pierwszy mecz między przedstawicielami szkoły (uczniowie, nauczy-
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ciele, rodzice), a zespołem żeńskiej drużyny piłki nożnej ,,Sportowa Czwórka
Radom’’. Zawodniczki z gościnnej drużyny dzieliły się z uczniami sportowym
doświadczeniem prowadzącym do sukcesów. Słodką niespodziankę stanowił
płonący, okazały tort w kształcie boiska,
którym zostali poczęstowani wszyscy
uczestnicy uroczystości. Fabryka Farb
i Lakierów Śnieżka S.A. przygotowała
wiele atrakcji - kolorowe wiatraczki
i kapelusze dla wszystkich dzieci, odblaski. Jednak największą uciechę sprawiły
zabawy z klownami. W organizację tejże
uroczystości zaangażowani byli rodzice
oraz społeczność lokalna, za co bardzo
serdecznie dziękujemy.
Urszula Pytel, Karolina Bartos
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