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:: Słowo Wójta ::
To już rok jak otrzymali Państwo pierwszy numer gazety gminnej.
Mam nadzieję, że zawarte w niej wiadomości pokazujące osiągnięcia,
życie codzienne i problemy społeczności Naszej Gminy, spełniają Państwa
oczekiwania.
Szanowni Państwo chciałbym podzielić się z Państwem pewną
reﬂeksją jaka nasunęła mi się przy okazji realizacji inwestycji ze środków
unijnych.
Jak Państwo zapewne wiedzą z chwilą wejścia do Unii Europejskiej
pojawiła się szansa pozyskiwania środków na realizację niektórych
inwestycji gminnych.
Uzyskanie tych środków wymaga jednak spełnienia wielu rygorystycznych warunków.
Podpisując umowę na realizację inwestycji podpisuję jednocześnie zobowiązanie a więc biorę na
siebie odpowiedzialność za to, że inwestycja ta zostanie zrealizowana zgodnie z przyjętym projektem
i w określonym w umowie terminie.
Często z uwagi na krótki termin jaki mamy na przygotowanie projektów i zgromadzenie
wymaganych dokumentów spełniających w/w warunki nie jest możliwe zaspokojenie potrzeb
wszystkich mieszkańców, zwłaszcza tych niezdecydowanych, zmieniających swoje ostateczne
stanowisko. Trudno też uniknąć błędów z naszej strony, ale nie możemy sobie pozwolić na
rezygnowanie z podejmowania prób zdobycia tych pieniędzy. Bez pozyskania tych środków nie
bylibyśmy w stanie zrealizować większości inwestycji gminnych.
Planując w budżecie inwestycje staram się aby ze środków jakimi dysponuję wykonać ich jak
najwięcej i jak najlepiej. Jak każdy z Państwa w swoim budżecie domowym, tak ja jako gospodarz
gminy przygotowując plany wydatków na rok następny muszę dokonywać trudnych wyborów.
Ponieważ nie jestem w stanie wykonać wszystkich niezbędnych prac „od ręki” zmuszony jestem
ustalić pewną hierarchię ważności zadań,
Dysponując środkami publicznymi muszę także dostosować swoje plany do obowiązujących
przepisów. Z moich lepszych czy gorszych decyzji rozlicza mnie Rada Gminy i rozliczacie mnie
Państwo. Proszę mi wierzyć, że sprostanie tym wymaganiom nie jest dla mnie łatwym zadaniem.
Naszej gminy nie ominęło bezrobocie i bieda, nie omijają nas także klęski żywiołowe a mimo to
około 20 % budżetu przeznaczamy na inwestycje.
Dzięki temu, że płacicie Państwo podatki, że udaje się pozyskać środki z zewnątrz mogę spłacać
zaciągnięte zobowiązania, budować drogi, mosty, wodociągi i kanalizację, remontować szkoły.
Dlatego pozwolę sobie prosić Państwa o poparcie i akceptację moich wysiłków. Jeżeli pojawia się
szansa na pieniądze z zewnątrz wykorzystujmy je z pożytkiem dla naszej gminy Realizujmy te
przedsięwzięcia, które w danym momencie możemy zrealizować a wykonanie innych równie
ważnych prac przełóżmy na później. Wierzę, że wspólnie uda się nam wykonać większość z nich.
Z poważaniem
Wojciech Walczak

:: Koncert muzyki organowej ::
W dniu 4 września 2005 roku w Kościele Św.
Piotra i Andrzeja w Jedlińsku odbył się spektakl
słowno – muzyczny w hołdzie Janowi Pawłowi II.
Wykonawcami koncertu byli: Olgierd Łukaszewicz – recytacje, Mario Duello (Włochy) – organy.
Był to już XIV Koncert z tego cyklu. Olgierd Łukaszewicz recytował fragmenty poezji Jana Pawła
II, a Mario Duello po mistrzowsku wykonywał
utwory sławnych mistrzów muzyki organowej.
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:: Rowerowy zlot w Domaniowie ::
Już po raz drugi, w dniu 17 czerwca w Domaniowie, odbył się II Zlot Gwieździsty Rowerowy Związku Gmin Radomka. Piękna słoneczna pogoda przyciągnęła wielu entuzjastów rowerowych zmagań. W
imprezie wzięło udział ponad 600 gimnazjalistów
z gmin tworzących Związek, w tym 80 z gminy Jedlińsk, z gimnazjów w Jedlińsku, Wsoli i Wierzchowinach. Nasza młodzież miała do pokonania najdłuższy dystans, ok. 35 km. w jedną stronę, nic więc
dziwnego, że z apetytem pałaszowaała przygotowane
daniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań
przez organizatorów kiełbaski z grila i bigos.
publicznych w zakresie ochrony środowiska , między
innymi: tworzenie warunków do rozwoju turystyki
, promocja gmin. W 2003 roku zostały oznakowane turystyczne szlaki rowerowe o łącznej długości
287,2 km., prowadzące przez wszystkie gminy tworzące Związek Gmin Radomka. Biorą one początek
na przedmieściach Radomia i prowadzą do kompleksów leśnych za Przysuchą. Z inicjatywy Związku zostało zakupione wyposażenie placu zabaw przy
Przedszkolu w Jedlińsku oraz urządzono ogródki
ekologiczne przy PSP w Jedlińsku i Zespole Szkół
Publicznych we Wsoli.
Organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele
atrakcji, a mianowicie: pokaz trialowców z Aquila
Stryszów, trzykrotnego mistrza świata w cyklotrialu – Rafała Kumorowskiego oraz mistrza Polski Tomasza Kramarczyka i innych mniej utytułownych
zawodników, którzy dali popis cyrkowych umiejętności jazdy rowerem. Wielkim wzięciem cieszył
się zorganizowany przez policję i WORD konkurs
jazdy rowerem po torze przeszkód . Młodzież zdobywała liczne nagrody indywidulanie i grupowo.
Nagrodą główą był górski rower.

Ewa Oﬁara

:: Kuba był w Brukseli ::
„Europa i ja” – pod takim

hasłem odbył się konkurs
plastyczny skierowany do
młodzieży gimnazjalnej
województwa mazowieckiego.
Organizatorem
konkursu był poseł
do Parlamentu Europejskiego - Paweł
Piskorski. Wśród najlepszych znalazł się Jakub
Stachurski - uczeń Publicznego Gimnazjum im.
Bpa. Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku.
Jego praca, rzeźba wykonana w gipsie, ukazuje
najbardziej charakterystyczne zabytki państw należących do Unii Europejskiej. Kuba w nagrodę
pojechał do Brukseli.
Nagrodzoną rzeźbę można zobaczyć na wystaZwiązek Gmin Radomka powstał w 1997 roku. wie w warszawskiej Królikarni.

Zrzesza 6 gmin Południowego Mazowsza położonych w zlewni rzeki Radomki począwszy od jej
zródła w następującej kolejności: Przysucha , Wieniawa , Wolanów , Przytyk, Zakrzew, Jedlińsk. Za-

Ewa Woźniak - Krawczyk
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:: Dożynki 2005 ::
Sierpień i wrzesień, to tradycyjnie miesiące podziękowań rolników za szczęśliwe plony. Tak jest również
w paraﬁach położonych na terenie gminy Jedlińsk .
21 sierpnia odbyły się dożynki w paraﬁi Jankowice,
28 sierpnia w paraﬁach Jedlińsk i Bierwce, 4 września
w paraﬁach Wsola i Lisów.Piękne wieńce dożynkowe
wykonane przez rolników zachwycały swoim wyglądem, bogactwem użytych zbóż , kwiatów i owoców.
Rolnicy z całego powiatu radomskiego mieli swoje
święto w dniu 11 września br. w Kowali. Nie zabrakło
tam przedstawicieli Gminy Jedlińsk, którą reprezentował zespół „Jutrzenki” wraz z pięknym wieńcem
dożynkowym wykonanym przez mieszkańki z Górnej Woli. Innym akcentem tego święta było wręczenie
odznaczeń dla wzorowych rolników. Z naszej Gminy medale „Zasłużony dla rolnictwa” nadane przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymali: Janiec Marek z Piaseczna i Sobień Marek z Romanowa.
Wyróżnionym rolnikom gratulujemy.
Lucyna Piwowar

Pan Marek Sobień - lat 38. Od 1996 r. wraz z żoną
Jadwigą prowadzi własne gospodarstwo rolne o pow.
32 ha, w tym 10 ha dzierżawi od okolicznych mieszkańców.
Specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego. W
chwili obecnej w gospodarstwie znajduje się 39 szt.
bydła w tym 29 krów mlecznych. Sprzedaż mleka w
poprzednim roku wyniosła 112 tys. litrów. Od kilku
lat modernizuje swoje gospodarstwo, kupuje sprzęt,
przestawia się na nowoczesne metody żywienia. W
***
Pan Marek Janiec - lat 50, w rolnictwie pracuje od roku 2004 Pan Marek wybudował nowoczesną oborę
20 lat.
o pow. 290 m² i zakupił 800-litrowy schładzalnik na
Wraz z żoną Danutą prowadzi gospodarstwo rolne mleko.
w Piasecznie o pow. 8,80 ha.
Pan Marek Sobień jest młodym rozwijającym się
Od szeregu lat specjalizuje się w hodowli koni za- rolnikiem.
rodowych. Jest członkiem Związku Hodowców Koni
Od 7 lat jest sołtysem wsi Romanów uznanym spoi aktywnym działaczem Koła w Radomiu oraz człon- łecznikiem i cieszącym się zaufaniem mieszkańców.
kiem Sądu Koleżeńskiego Wojew. Zw. Hodowców.
Aktualnie w gospodarstwie znajduje się 6 szt. w
Irena Walczak
tym trzy klacze dwa źrebaki i ogier w punkcie kopulacyjnych. Osiąga dobre wyniki w produkcji roślinnej
/ponad 30 q z ha zbóż/, które w całości przeznacza na
paszę w hodowli. Posiada duże osiągnięcia w hodowli
min. pierwsze miejsce na Okręgowej Wystawie Koni
Hodowlanych w 1997 roku.
Jest uznawanym i cenionym działaczem społecznym we wsi i gminie /członek PSL/.
Od 2002 roku jest sołtysem wsi Piasecznie.
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:: Jak szkoła w Bierwcach organizuje wolny czas swoim wychowankom? ::
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach jest 6-cio klasową szkołą.
Od 7 lat kieruje nią dyrektor mgr Joanna Mazur.
Zatrudnionych jest w niej 13 nauczycieli i 1 woźna. W
placówce tej panuje rodzinna atmosfera.

W dniach od 27 czerwca do 17 lipca 2005r w PSP
w Bierwcach została zorganizowana i prowadzona
nieobozowa akcja letnia dla chętnych uczniów szkoły.
W akcji tej wzięło udział 17 osób. Głównym pomysłodawcą i organizatorem akcji była wieloletnia pracownica szkoły mgr Bożena Paluch.
W prowadzeniu zajęć pomogli jej również inni
nauczyciele szkoły.( Podobna akcja prowadzona była
również w ubiegłym roku z inicjatywy tej samej osoby). To dzięki pani Bożenie Paluch dzieci podczas
wycieczek rowerowych poznawały najbliższe okolice swojej miejscowości. Miały możliwość nocowania
pod namiotami, poznania wielu biwakowych piosenek oraz zjeść kiełbaskę upieczoną na wieczornym
ognisku. W czasie tej akcji dzieci były na basenie w
Kozienicach. Transport zapewniła również pani Bożena oraz rodzice.
Oprócz zajęć dydaktycznych prowadzonych jest
Ponadto podczas akcji prowadzone były zajęcia
społecznie wiele innych zajęć wychowawczych. Dzia- sportowe, gry i zabawy, które przyniosły dzieciom
łalność wychowawcza w naszej szkole przybiera bar- wiele radości. W zorganizowaniu ciekawych zajęć podzo różnorodne formy. Wśród nich ogromną rolę od- mogła nam Gminna Komisja Rozwiązywania Problegrywa organizacja imprez środowiskowych takich jak mów Alkoholowych w Jedlińsku, która zakupiła wiele
regionalne wieczory ludowe oraz kierowanie aktyw- gier i ciekawych przyborów oraz radna Bierwiec pani
nością dzieci podczas zajęć pozalekcyjnych. Do naj- Ewa Oﬁara, która czuwała nad tym, aby wszystko dociekawszych form organizowania dzieciom wolnego tarło na czas, a dzieci skorzystały jak najwięcej.
czasu należą zajęcia Klubu 4-H ,,Prząśniczka”.
Nasz klub działa od 5 lat. Powstał on z inicjatywy
mgr Bożeny Zbrożyny - nauczycielki historii w naszej
szkole i działa pod opieką Regionalnego Centrum
Doradztwa Rozwoju Wsi i Obszarów Wiejskich w Radomiu. W ramach zajęć Klubu organizowane są ciekawe spotkania, wyjazdy, dzieci uczestniczą w ogólnopolskich konkursach i zlotach klubowych. Możemy
się pochwalić zajęciem III miejsca w ogólnopolskim
konkursie ,, Promujemy swój region” czy udziałem w
uroczystej sesji Senatu RP poświęconej oświacie pozaszkolnej. Dzieci z naszego klubu wzięły udział w
spotkaniu z Prymasem Polski Kardynałem Józefem
Glempem i Ministrem Rolnictwa Wojciechem OlejniTegoroczne lato było dla naszych uczniów szczeczakiem. Gościliśmy w naszej szkole ciekawych ludzi
-Susanne Margarett- działaczkę 4-H z USA, siostrę gólnie udane, ponieważ wzięli oni również udział w
Urszulę- Misjonarkę Miłosierdzia i biskupa diecezji wycieczkach do Kurozwęki i Sidziny zorganizowanych przez GK RPA w Jedlińsku.
radomskiej Adama Odzimka.
Wszystkie te działania przyczyniają się do wszechBożena Paluch
stronnego rozwoju dzieci, zapewniają im atrakcyjny
Bożena Zbrożyna
sposób spędzania wolnego czasu.
Obok tych działań podejmowanych przez nauczycieli naszej szkoły podczas roku szkolnego, musimy
podkreślić, że również w wakacje staramy się zapewnić naszym dzieciom możliwość interesującego spędzania czasu.
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:: Zjazd Jankowiczan ::
26 czerwca 2005 roku w Jankowicach - Gmina Jedlińsk,
odbył się I Zjazd mieszkańców miejscowości w Polsce, o
tej samej nazwie - Jankowice.

Wręczenie pamiątkowych upominków - Jankowiczanie
Jankowiczanom

Przedstawiciele władz
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ośmiu miejscowości, a mianowicie: Jankowic k/Jarosławia, Jankowic
k/ Krakowa, Jankowic /k Poznania, Jankowic /k Pszczyny,
Jankowic k/ Raciborza, Jankowic /k Rybnika, Jankowic k/
Szydłowca oraz gospodarze z Jankowic k/ Radomia.

Zabawa uczestników Zjazdu

:: Sprzątanie świata 2005 ::

Kołacze dla uczestników zjazdu Jankowiczan od Jankowic k/Raciborza
Organizatorem Zjazdu była Paraﬁa Rzymsko-Katolicka
pw. Św. Mikołaja w Jankowicach, której proboszczem jest
ks. Edward Mosioł-pomysłodawca.
Patronat honorowy sprawowali:
- Biskup Diecezji Radomskiej,
- Wojewoda Mazowiecki,
- Starosta Powiatu Radomskiego,
- Wójt Gminy Jedlińsk.
Spotkanie Jankowiczan było okazją do poznania folkloru – muzyki, śpiewu, strojów regionalnych i rzemiosła, wymiany doświadczeń między samorządami oraz wspaniałej
zabawy.
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Już po raz 12, tak jak w całym kraju , również w naszej gminie odbyło się „SPRZĄTANIE ŚWIATA” POLSKA
2005.
Z przykrością należy stwierdzić, że mimo tak dużej
ilości kontenerów i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, ilość zbieranych w czasie akcji śmieci nie zmniejsza
się. Tradycyjnie sprzątano tereny przyszkolne, przystanki
autobusowe, rowy przydrożne a także obszary leśne.
Dziękujemy młodzieży szkolnej, nauczycielom, pracownikom Urzędu Gminy za liczny udział w tej akcji.

:: Informacje dla rolników ::
DOPŁATY DO UBEZPIECZEŃ UPRAW I ZWIERZĄT.
Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na kontrowersyjną ustawę o dopłatach do ubezpieczeń upraw i zwierząt
uchwaloną przez Sejm 7 lipca tego roku.
Ustawa ta uprawnia do stosowania dopłat ze środków
budżetu państwa do składek rolników na dobrowolne
ubezpieczenia upraw i zwierząt od ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych powodujących straty w
produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Jak poinformował podsekretarz stanu - Stanisław Kowalczyk rząd na razie nie zamierza likwidować kredytów
klęskowych, ale stopniowo będą one zastępowane dopłatami do ubezpieczeń. Jednak ci rolnicy, którzy skorzystają z
dopłat nie będą mogli otrzymać kredytu klęskowego.
Dopłaty otrzymają zakłady ubezpieczeniowe, w których
rolnicy zechcą swoje uprawy ubezpieczyć i tylko wtedy gdy
spełnią określone warunki a mianowicie:
- jeżeli maksymalna wysokość stawki za ubezpieczenie
upraw roślinnych nie przekroczy 3,5 % sumy ubezpieczenia,
- a w przypadku produkcji zwierzęcej 0,5 % sumy ubezpieczenia.
Z ustawy wynika że, rolnicy nabywający polisę będą
płacili składkę pomniejszoną o wysokość dotacji z budżetu
państwa która będzie wynosiła:
1. W przypadku produkcji roślinnej do 40 % składki.
2. W przypadku produkcji zwierzęcej do 50 % składki.
Ustawa ta nie przewiduje niestety pomocy dla ogrodników i sadowników, Zgodnie bowiem z art. 3. dotowane
będzie tylko ubezpieczenie upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, ziemniaków i buraków cukrowych a także
ubezpieczenie bydła, świń, owiec, kóz i koni.
Ustawa bardzo precyzyjnie określa również co należy
rozumieć przez poszczególne zdarzenia losowe i tak np.
HURAGAN - oznacza wiatr o prędkości nie mniejszej
niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody, za
pojedyncze szkody uważa się tylko takie przypadki jeżeli
huragan wyrządził szkody na obszarze co najmniej dwóch
gospodarstw.
SUSZA - oznacza szkody powstałe wskutek utrzymywania się przez okres co najmniej dwóch kolejnych miesięcy
niedoboru opadów w stosunku do sum średnich wieloletnich, stanowiącego mniej niż 50 % normy ustalonej przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej zmieniono lub
wprowadzono szereg nowych przepisów zmuszających rolnika do prowadzenia tzw. „buchalterii”, czyli założenia i
prowadzenia ewidencji min. stosowanych środków ochrony roślin, stosowanych nawozów, ilości wyprodukowanego
i sprzedanego mleka, Posiadacze bydła i trzody mają ponadto obowiązek prowadzenia księgi rejestracji dotyczącej
stada itd. Na rolniku ciąży również wiele obowiązków dotyczących zgłaszania tego co robi lub chce robić w przyszłości do szeregu instytucji min. do ARiMR, Powiatowej
Inspekcji Ochrony Roślin i Powiatowego Lekarza Wetery-

narii. Obowiązki te wynikają z masy ciągle zmieniających
się ustaw i rozporządzeń dlatego też staram się w miarę
możliwości informować Państwa o tych najważniejszych.
Mam nadzieję, że te informacje pomogą Państwu w dostosowaniu się do nowych wymagań.
UWAGA: Wszyscy rolnicy a szczególnie ci , którzy korzystają z funduszy unijnych muszą być przygotowani na
ewentualne kontrole swojego gospodarstwa prowadzone
przez przedstawicieli w/w instytucji.
Z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania
chorób zakaźnych wynika, że prowadzący hodowlę:
1. Są obowiązani spełniać wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne, techniczne i
technologiczne zabezpieczające przed zagrożeniem epidemiologicznym i zapewniające właściwą jakość produktów.
2. Powinni zgłosić w formie pisemnej / druk wniosku na
miejscu – opłata 5 zł/ powiatowemu lekarzowi weterynarii, że mają zamiar lub, że utrzymują zwierzęta gospodarskie w celu wprowadzenia ich na rynek lub wprowadzenia
na rynek produktów pochodzących od tych zwierząt.
3. Są obowiązani niezwłocznie zawiadomić organy Inspekcji Weterynaryjnej, lekarza weterynarii lub wójta
o przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności poronienia u bydła, świń,
owiec i kóz, objawów neurologicznych u zwierząt, zmian
o charakterze pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na skórze
i błonach śluzowych zwierząt kopytnych lub w przypadku
znacznej ilości padnięć.
W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej obowiązkowo
należy;
- pozostawić zwierzęta w miejscu ich przebywania i nie
wprowadzać tam innych zwierząt,
- wstrzymać się od wywożenia i zbywania produktów, w
szczególności mięsa, mleka , ściółki i innych przedmiotów
znajdujących się w miejscu wystąpienia choroby.
Za nieprzestrzeganie obowiązków grożą kary grzywny a nawet pozbawienia Wolności.
Przypominam Państwu również o obowiązku prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt / brak na rynku gotowych
książek ewidencji / Proponuję więc założyć ponumerowany zeszyt podpisany imieniem i nazwiskiem z wpisanym
numerem gospodarstwa i stada w którym powinny się
znaleźć najważniejsze dane nanoszone przez lekarza weterynarii a mianowicie: data i godz. wykonania czynności
lekarsko- weterynaryjnych, opis leczonego zwierzęcia, w
tym gatunek, płeć, rasę wiek, kolor, informacje o przebiegu
wizyty min. rozpoznanie choroby, nazwę, ilość i dawkowanie leku, zabiegi lecznicze lub proﬁlaktyczne, zalecenia
lekarskie, podpis i pieczęć lekarza.
Ewidencja powinna być przechowywana przez 3 lata od
daty dokonania w niej ostatniego wpisu.
Irena Walczak
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Tegoroczną akcję letnią tradycyjnie już rozpoczęły rozpalone w wielu miejscowościach
Sobótki. Tak było w Jedlinsku, Ludwikowie, Lisowie. Tradycyjnej zabawie przy ogniskach
towarzyszyły konkursy wianków, występy zespołów, gry i zabawy sprawnościowe.
Gminny Ośrodek Kultury (GOK) i Świetlice w czasie wakacji przygotowały specjalne zajęcia sportowe, rekreacyjne, kulturalno - oświatowe adresowane dla dzieci i młodzieży pozostających w swoich miejscach zamieszkania.
Podczas trwania AKCJI LATO 2005 młodzież i dzieci odwiedzające placówki mogła realizować swoje zainteresowania na wielu płaszczyznach.
Zajęcia w placówkach były tak planowane, aby każdy mógł wybrać cos interesującego dla
siebie. Organizowane były konkursy rysunkowe, gry i zabawy zręcznościowe, gry i zabawy
edukacyjne.
Tradycyjnie już największym powodzeniem cieszył się „Turniej Dzikich Drużyn”, w tegorocznej IV już edycji rywalizowało 8 drużyn. (56 młodych chłopców Atlas Jedlińsk Junior,
AC Jedlińsk, Atlas Jedlińsk, FC Wsola, Stare Zawady, Zieloni Ludwików,Jedlanka Sokoły,Radomka Jankowie)
Najlepszym zespołem okazała się drużyna z Jedlanki, reprezentująca świetlicę środowiskową. Chłopcy
zdobyli puchar Wójta Gminy.
Drugie miejsce zajęła drużyna ze Wsoli. III i IV miejsce drużyny z Jedlińska. Wszyscy ﬁnaliści otrzymali
nagrody rzeczowe ufundowane ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Najlepszym strzelcem turnieju został Damian Żarłok
z Jedlanki, najlepszym bramkarzem Filip Kubaszewski z Jedlińska. Objawieniem turnieju był niepozorny
chłopczyk z Kamińska Paweł Kobylarczyk grający w
barwach Wsoli.
Przez cały czas trwania akcji do dyspozycji pozostawały boiska do piłki nożnej, siatkowej oraz kort tenisowy, na Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji (GOSiR)
w Jedlińsku
Pogoda jednak płatała ﬁgle i nie zawsze można było
korzystać z zajęć na obiekcie. Jeżeli było to możliwe to
oblegane było boisko do piłki siatkowej. Ale nie udało
się rozegrać planowanego turnieju piłki plażowej. Nie
udało się też zrealizować wyborów Małej Miss Gminy.
Zgłosiło się tylko trzy dziewczynki.
Zajęcia prowadzone przez placówki miały na celu zintegrowanie młodych ludzi do dobrej wspólnej zabawy
oraz kształtowania właściwych wzorców zachowań wśród młodych ludzi.
W ramach AKCJI LATO ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano dla 40 dzieci, z terenu gminy, wycieczkę do Kurozwęk. Dzieci zwiedzały pałac, odbyły safari wśród
bizonów. Zdjęcia z tej wyprawy świadczą o tym, że bawiły się dobrze.
W dniach 24 – 27.08.2005 40 dzieci przebywało na 4 dniowym wypoczynku w Sidzinie k/ Jordanowa, z
wypadem do Zakopanego. 30 z nich poraz pierwszy było w „zimowej stolicy”. Młodzież przebywając w Sidzinie odpoczywała, ale był to wypoczynek czynny. Wędrówki po okolicy, ogniska, dyskoteki, pokazy mody, gry
i zabawy sprawnościowe.
Zakończenie AKCJI LATO odbyło się w dniu 31.08.05 w GOK. Wspólnie z uczestnikami dokonano podsumowania, najbardziej aktywni obdarowani zostali drobnymi upominkami. Nagrody ufundowała Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zapraszamy do placówek przez cały rok. Mamy nadzieje, że każdy znajdzie w nich to, co go interesuje.
HG
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:: Z prac Rady Gminy ::
Sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 28 czerwca i 11 sierpnia br.
Podjęto uchwały :
28 czerwca 2005 r.
Nr XXVIII/22/2005 w sprawie ustanowienia
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o
doﬁnansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR
na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami –zadanie III ,IV, V
w miejscowości Jedlińsk” oraz określenia kwot
doﬁnansowania przypadających na poszczególne
wybrane formy zabezpieczeń.
Uchwała dotyczy zabezpieczenia właściwego
wykorzystania środków , które gmina Jedlińsk ma
otrzymać w 2006 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz budżetu państwa (łączna
kwota doﬁnansowania wynosi 1.503.903,67 zł) na
kontynuowanie zadania j/w . Forma zabezpieczenia to obligatoryjny wymóg Biura Zarządzania
Funduszami Europejskimi.
Nr XXIX/23/2005 w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Otrzymano dotacje z funduszy celowych na
doﬁnansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ﬁnansów publicznych w kwocie 250.000 zł (doﬁnansowanie do zakupu autokaru szkolnego dowożącego
dzieci z terenu gminy do szkoły).
Nr XXIX/24/2005 w sprawie wprowadzenia
zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego uchwalonego uchwała Rady Gminy Jedlińsk Nr XIX/22/2004
z dnia 28 czerwca 2004 r.
Związek Gmin „ Radomka „ w planie inwestycyjnym zaplanował budowę pól biwakowych
na terenie każdej z gmin zrzeszonej w Związku .
Finansowanie zadania zaplanowane jest ze środków własnych Związku oraz funduszy unijnych.
Pozyskanie środków z zewnątrz jest możliwe po
podjęciu uchwały o zmianie w Planie Rozwoju
Lokalnego gminy Jedlińsk .
Obradowały stałe Komisje Rady: Komisja Oświaty, Kultury , Zdrowia , Sportu i Spraw
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Socjalno-Bytowych, Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju
Gospodarczego i Rolnictwa, Komisja Rewizyjna.
Tematyka:
-analiza przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu
- „Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk „ projekt został
przekazany do opiniowania Państwowemu Terenowemu Inspektorowi Sanitarnemu”
-sprawy czystości i porządku oraz efektywności
selektywnej zbiórki odpadów stałych w poszczególnych sołectwach,
-zbiory na terenie gminy tegorocznych płodów
rolnych w trudnych warunkach pogodowych spowodowanych suszą: Wójt uruchomił procedurę o
powołanie Komisji szacującej straty w gospodarstwach rolnych zgłoszonych do Urzędu Gminy .
-przegląd przygotowań obiektów szkolnych przed
nowym rokiem 2005/2006 ,
-analiza przedłożonego przez Wójta sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.
Sprawozdanie j/w zostało przedłożone do opiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Warszawie , Oddział w Radomiu w dniu 9 sierpnia br. zgodnie z terminem określonym w art. 135
ust. 1 ustawy o ﬁnansach publicznych .
Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniach na dzień 30 czerwca uzyskano dochody w
kwocie 10.887.768 zł przy prognozowanych dochodach w roku 2005 w wysokości: 20. 506.897 zł.
Oznacza to realizację planu w 53,09 %.
Plan wydatków gminy na dzień 30 czerwca przewiduje realizację zadań w wysokości
20.777.897 zł. W I półroczu br. wydatki zrealizowano w kwocie 9.177.904 zł co stanowi 44,17%
planu rocznego.
Wójt Gminy Jedlińsk wydał zarządzenia w
sprawach:
-składu Komisji Konkursowej na kandydata na
stanowisko dyrektora PSP w Jedlance,
-ustalenia udziału własnych środków budżetowych na doﬁnansowanie zadania inwestycyjnego,
-wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005
r. (4 zarządzenia),-harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na III kwartał 2005 r.,

-powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego, wyznaczenia
członków Komisji do przeprowadzenia odbioru
zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami zadanie I, II w miejscowości Jedlińsk,
-przedłożenia informacji z wykonania budżetu
gminy Jedlińsk za I półrocze 2005 r.
-składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz
decyzje w sprawach:
-powołania komisji przetargowej (5 decyzji )
- powołania komisji inwentaryzacyjnej
- powołania Komisji do odbioru robót .
Kolejna sesja Rady Gminy Jedlińsk planowana
jest 22 września br.
Ewa Koper

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jedlińsk
z dnia 19 sierpnia 2005r.
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw / t.j. Dz. U. Nr 159 z 2003 roku, poz. 1547 ze zmianami/ podaję do wiadomości numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, ustalonych
uchwałą Zarządu Gminy Nr 8/98 z dnia 8 września 1998 r., w sprawie utworzenia obwodów głosowania,
zmienionych uchwałą Rady Gminy Jedlińsk Nr XVIII/31/2000 z dnia 21 sierpnia 2000r. w sprawie zmian
w podziale na obwody gło-sowania wskazuję siedziby obwodowych komisji wyborczych:
Nr ob- Granice obwodu
wodu
Sołectwa: Jedlińsk, Lisów, Piaseczno,
1
Wola Gutowska, Gutów,

2
3
4
5
6
7
8

Sołectwa: Jankowice, Górna Wola,
Ludwików, Mokrosęk, Narty,
Sołectwa: Jedlanka, Nowa Wola,

Siedziba obwodowej komisji wyborcze
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku
Lokal przystosowany dla wyborców
niepełnosprawnych
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance

Sołectwa: Bierwce, Bierwiecka Wola,
Jeziorno, Kruszyna, Urbanów,
Sołectwa: Wsola, Kamińsk, Piastów,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierwcach

Sołectwa: Stare Zawady, Nowe Zawady,
Janki, Płasków, Romanów
Sołectwa: Wierzchowiny, Boża Wola,
Czarny Ług,
Sołectwa: Klwatka Szlachecka, Wielogóra,
Klwaty,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Zawadach
Zespół Szkół Publicznych w Wierzchowinach

Zespół Szkół Publicznych we Wsoli

Dom Strażaka w Wielogórze

Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
odbę dzie się w lokalach obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 września 2005r., w godz.. 6.00
– 20.00.
Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w lokalach obwodowych
komi-sji wyborczych w dniu 9 października 2005r., w godz. 6.00 – 20.00.
Wójt
/-/ Wojciech Walczak
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:: INWESTCJE ::
Plan inwestycji na 2005r. zakłada realizację szeregu
zadań w zakresie budownictwa drogowego, oświatowego, komunalnego, energetycznego oraz przeprowadzenie wielu mniejszych remontów i modernizacji
obiektów gminnych.
W zakresie budownictwa drogowego plan wykonano już niemal w 100%.
Składa się na nie:
- Przebudowa drogi gminnej Klwaty – Komorniki,
- Przebudowa ulicy Bursztynowej we Wsoli,
- Przebudowa drogi gminnej Nowe Zawady – Urbanów,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Romanów – Jedlanka,
- Przebudowa drogi gminnej Piaseczno – Górka,
- Przebudowa ulicy Polnej w Jedlińsku,
- Remont dróg gminnych Lisów – Borki, Gutów –
Bród i Jankowice rz. Radomka,
- Remont drogi gminnej Jedlanka – Bierwiecka Wola,
- Remont drogi gminnej Stare Zawady – przez wieś.

Po zakończeniu budowy wielu nowych obiektów
szkolnych przyszedł czas na remonty i modernizacje
placówek powstałych w latach osiemdziesiątych.
Aktualnie modernizowana jest sala sportowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlińsku. Obiekt
otrzyma nowe ocieplenie, pokrycie dachowe, docieplenie ścian, wymienioną stolarkę okienną, nową
efektowną elewację.
Budynek Zespołu Szkół Publicznych w Wierzchowinach otrzyma w 100% nową stolarkę okienną i
drzwiową a w 2006r. ocieplenie ścian z nową elewacją.
Ponadto prowadzone są prace remontowe i w innych szkołach polegające na remoncie dachów, obróbkach blacharskich i innych robotach zabezpieczających te obiekty.
Ważnym elementem planu inwestycyjnego gminy
jest zakres budownictwa komunalnego. W tym zakre12

sie przygotowany został do współﬁnansowania przez
Unię Europejską projekt kanalizacji sanitarnej w Jedlińsku. W październiku br rozstrzygniety zostanie
przetarg na budowę zadania III, IV i V tej kanalizacji.
Wspomnieć tu należy, że w lipcu br z powodze-

niem zakończono budowę I i II zadania kanalizacji w
ramach programu SAPARD.
Na listopad br. przewidziano rozpoczęcie budowy
wodociągu wiejskiego Wielogóra II. Jest to wodociąg
o długości ponad 13 km ze 155 przyłączami o łącznej
długości ok. 5 km. Zakończenie budowy przewidziano na lipiec 2006r.
W ramach założonego programu oszczędności
energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie drogowe do 30 listopada br. zmodernizowane zostanie
oświetlenie w 8 miejscowościach a polegać ono będzie na przebudowie linii oświetleniowych i wymianie
lamp na energooszczędne.
Łączna wartość zaplanowanych na rok bieżący inwestycji to kwota ok. 3,5 mln PLN.
Składają się na nią środki Budżetu gminy, Wojewody, Marszałka i UE.
Adam Zieliński,
Tomasz Szczepaniak

:: Święto Wojska Polskiego ::
15 sierpnia br. w Jedlińsku, tak jak w całej Polsce obchodzono Święto Wojska Polskiego. Uroczystość odbyła się na
Rynku, gdzie pod pomnikiem poświęconym pamięci oﬁar
poległych i pomordowanych w latach 1939-1956, przedstawiciele władz i kombatanci złożyli wieńce i kwiaty.

Obchody uświetniła swoim występem orkiestra OSP w Jedlińsku, w wykonaniu której zgromadzeni wysłuchali m.in.
pieśni partyzanckich i wiązanki melodii wojskowych.

Dzień 15 sierpnia, jako Święto Wojska Polskiego, po raz
pierwszy obchodzono w 1923 r. na mocy decyzji ówczesnego ministra spraw wojskowych gen. Broni Stanisława Szeptyckiego dla uczczenia zwycięstwa naszych żołnierzy w bitwie warszawskiej 1920 r. Obchodzono je uroczyście jako
Święto Żołnierza Polskiego w latach II Rzeczypospolitej, a
podczas wojny w oddziałach zbrojnych państwa podziemnego i na obczyźnie oraz Wojsku Polskim, aż do roku 1947.
W latach następnych zmieniono datę obchodów na 12 października – dla upamiętnienia udziału 1. Dywizji Piechoty
im. Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Lenino w 1943 . Po
przemianach demokratycznych w Polsce w 1989 roku wiele
środowisk domagało się zmiany daty Dnia Wojska Polskiego, proponując różne terminy, m.in. 3 maja – jako narodziny narodowego oręża polskiego. Od 1992 roku, na mocy
uchwały Sejmu, Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest 15 sierpnia, w rocznicę bitwy warszawskiej w
Ossowie, którą stoczyła armia Wojska Polskiego z oddziałami Armii Czerwonej w dniach 14 i 15 sierpnia 1920 roku.
Lucyna Piwowar

:: Historia Gminy ::
I. Historia administracji w Polsce (do roku 1795).

Instytucja administracji powstała nieomal równocześnie
z tworzeniem się państwa. Terytorium wczesnofeudalnego
państwa polskiego do XII w. dzieliło się na siedem dużych
okręgów administracyjnych, określanych jako prowincje:
śląska, sandomierska, krakowska, wielkopolska, kujawska,
mazowiecka i łęczycko-sieradzka. Do XII w. nie odróżniano
urzędów dworskich od urzędów państwowych. W XI-XII w.
najważniejszym był komes nadworny, który zastępował panującego w różnych dziedzinach zarządu państwem oraz w
sprawowaniu sądów. Istotną była jego funkcja dowodzenia
wojskiem – z czasem przyjęła się nazwa wojewody. Drugim, niższym od prowincji szczeblem, był podział na okręgi
grodowe zwane kasztelaniami. Na czele grodu stali rządcy,
zwani komesami. Komes grodowy (od XII w. zwany kasztelanem) sprawował w swoim okręgu władzę administracyjną, sądowniczą i wojskową. Komesom podporządkowani
byli niżsi urzędnicy. Podział państwa na prowincje i okręgi
grodowe–kasztelanie stwarzał zwarty system zarządzania
państwem. W okresie rozbicia dzielnicowego dotychczasowe kasztelanie dzielono na mniejsze, rozbudowując w ten
sposób lokalny aparat władzy. W połowie XIII w. było ich w
Polsce około stu. Teren obecnej gminy Jedlińsk leżał w dzielnicy sandomierskiej w kasztelanii radomskiej. Odradzanie
się państwa, w procesie jednoczenia państwa polskiego
przez Władysława Łokietka, wymagało tworzenia aparatu
administracyjnego niezależnego od lokalnych możnowładców. Tendencje zjednoczeniowe wymagały sprawnie działającej administracji. W XIII wieku ustanowiono urząd starosty, powoływanego i odwoływanego przez króla. Instytucje
starostów powstały głównie tam, gdzie wskutek oddalenia
kurczyła się władza królewska. W XV w. dawne terytoria
dzielnicowe – ziemie, w których zachowała się pełna hierarchia urzędników ziemskich, z wojewodami na czele, zaczęto
nazywać województwami (najczęściej obejmowały one obszar dawnych dzielnic). Mniejsze dzielnice, w których nie
utrzymywał się urząd wojewody zatrzymały nazwę ziem. W
hierarchii polityczno-administracyjnej, wyższym stopniem
podziału terytorialnego niż kasztelanie czy późniejsze powiaty, były ziemie. Ich obszar obejmował czasem więcej niż
jedną kasztelanię. W woj. Sandomierskim były trzy ziemie:
sandomierska, wiślicka i radomska. Z czasem większe obszarowo ziemie stały się okręgami sądownictwa szlacheckiego
wyższej instancji, zwanej wiecami lub rokami sądowymi. W
drugiej połowie XV w. coraz większego znaczenia zaczął nabierać podział na powiaty (kasztelanie traciły na znaczeniu
jako jednostki terytorialne, kasztelan stał się jedynie dygnitarzem tytularnym). Utworzenie powiatów było rezultatem
organizacji sądów ziemskich. Powiat tworzył okręg sądowy,
z którego terenu były kierowane sprawy do sądu ziemskiego
sądzącego a rokach w danej miejscowości. Z czasem powiat
stawał się okręgiem administracyjnym przyjmując organizację wojskowości i skarbowości. Gmina Jedlińsk znalazła się
w powiecie radomskim.
Powiaty podzielone były na paraﬁe, które były najmniejszą jednostką podziału terytorialnego, skupiającą kilka wsi
wokół. Teren gminy podzielony był w tym czasie między
następujące paraﬁe: Jedlińsk, Jankowice , Błotnica, Lisów,
Goryń, Wsola i Stary Radom. (mapa str.16)
cdn...
Lucyna Piwowar
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:: Wakacje na sportowo ::
Zakończenie roku szkolnego nie dla wszystkich uczniów
było równoznaczne z przerwaniem zajęć sportowych. Koniec czerwca i lipiec dla piątki uczniów z ULKS Jedlińsk
minął na wytężonych przygotowaniach do XI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, największej i najbardziej prestiżowej krajowej imprezie dla młodzieży. Udział w olimpiadzie to szczególne wyróżnienie młodego sportowca. To
na olimpiadach młodzieży pierwsze sukcesy odnosiło wielu późniejszych reprezentantów Polski.

Strzelcy ULKS Jedlińsk wraz z kadrą Mazowsza na ﬁnały
XI OOM we Wrocławiu
W ubiegłym roku, po raz pierwszy w historii sportu
w Jedlińsku, mogliśmy się poszczycić jednym reprezentantem na OOM. W bieżącym roku do ﬁnałów zakwaliﬁkowało się ich aż pięcioro i to w dwóch dyscyplinach. W
czerwcowych eliminacjach, które odbyły się w Warszawie
do grona najlepszych 30 zawodników w Polsce, w strzelaniach z karabinu pneumatycznego zakwaliﬁkowało się aż
czterech chłopaków. Zajęli w makroregionie 3 pierwsze
miejsca. Mateusz Skoczek, oprócz spodziewanego I miejsca, poprawił własny rekord klubu doskonałym wynikiem
388 pkt na 400 możliwych. To tylko o 3 punkty mniej od
rekordu Polski. Do grona najlepszych należeli również Ernest Szymczyk, Michał Kurpik (obaj poprawili rekordy życiowe) oraz Michał Fijałkiewicz. Piątą reprezentantką na
OOM okazała się lekkkoatletka Joanna Pluta, która awans
do grona 20 ﬁnalistek olimpiady zapewniła sobie w czerwcowych Mistrzostwach Polski LZS w Pile. Zdobyła tam
brązowy medal, skacząc w dal na odległość 5,37m.
Pod koniec lipca czwórka strzelców wraz z młodzieżą
z Legii i Gwardii Warszawa, Hamera Kozienice oraz TSS
Radom reprezentowała Mazowsze w ﬁnale olimpiady, który rozgrywany był na terenach pięknych obiektów Śląska
Wrocław.
Niestety, dużym utrudnieniem organizacyjnym dla
naszych zawodników okazała się konieczność posiadania
indywidualnego sprzętu (wszyscy zawodnicy strzelali jednocześnie na jednej zmianie). Szkolny klub dysponuje zaledwie 1 wyczynowym karabinem. Pozostałe 3 „wiatrówki”
oraz wyposażenie było w ciągu kilku tygodni improwizowa-
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ne. Zdaniem trenera Mariusza Kilara odbiło się to istotnie
na wynikach. Ostatecznie Mateusz Skoczek zajął 9 miejsce,
a Ernest 13. Pozostała dwójka w trzeciej dziesiątce. Uzyskane wyniki udowodniły, że w wybranych konkurencjach
można wygrywać z najlepszymi, profesjonalnymi klubami,
ale bez sprzętu jest to niemożliwe. To smutne, że młodzież
rozwijająca się w sporcie wyczynowym, musi odchodzić z
klubu i kończyć karierę ze wzgledu na braki wyposażenia.
Tylko część z odchodzących, będzie mogła kontynuować
uprawianie sportu, ale już pod szyldem innego klubu. Należy mieć nadzieję, że przynajmniej pozostanie w Jedlińsku
Mateusz Skoczek, który od początku roku jest członkiem
kadry narodowej.
Joasia Pluta do ﬁnałowych zmagań przygotowywała się
wraz z kadrą Mazowsza w Białej Podlaskiej. W pierwszym
dniu OOM, w eliminacjach spisała się znakomicie. Skok
na odległość 5,40m zapewnił ambitnej zawodniczce awans
do najlepszej dwunastki mistrzostw. W drugim dniu, w ﬁnale pierwszy skok spalony, w drugim 5,29m, w trzecim
Asia ląduje bardzo daleko (około 5,70m, byłby medal), ale
sędzia podniósł czerwoną chorągiewkę - skok minimalnie
spalony. Efekt końcowy - 9 pozycja w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych. Mimo, że Asia nie była usatysfakcjonowana wynikiem, to start należy uznać za udany. W
pokonanym polu pozostało wiele znanych zawodniczek.
Gdy jedni startowali inni już przygotowywali się do
startów w nowym roku szkolnym. W Ustce przebywali tenisiści stołowi z Jedlińska, w Kołobrzegu pingpongiści ze
Wsoli. Oprócz codziennych zajęć sportowych był czas na
plażowanie i morską kąpiel (m. in. w aquaparku z morską
wodą w Darłówku), a także poznawanie uroczych zakątków polskiego wybrzeża i znajdujących się tam zabytków, m.in. ruchomych wydm, latarni morskich w Ustce i
Czołpinie, skansenu w Klukach, świętej góry Słowińców
- Rowokołu. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły rejsy
morskie, koncert „Perfectu”, spektakle teatru letniego. Ale
prawdziwym hitem była możliwość uczestniczenia w IV
Festiwalu Ogni Sztucznych - czterodniowej, bajecznie kolorowej futurystycznej imprezie odbywającej się na pirsie i
falochronach usteckiego portu.

Na plaży w Ustce - jak widać humor dopisywał

W ramach tzw. „Sportowych wakacji” w Pucku przebywała grupa lekkoatletów gimnazjum z Jedlińska. Ponad
150 uczestników uczniowskich klubów z całej Polski miało okazję wspólnie trenować, bawić się i wypoczywać w
jednym z najstarszych polskich portów. Był też wyjazd na
wycieczkę do Trójmiasta, gdzie młodzież oglądała zabytki
gdańskiej Starówki, wysłuchała koncertu organowego w
oliwskiej katedrze, podziwiała wspaniałe egzotyczne okazy ﬂory w palmiarni i ogrodzie botanicznym, spacerowała
po sopockim molo i gdyńskim Skwerze Kościuszki. Była
okazja posmakować świeżą rybkę, zażyć tabaki , posłuchać
jak grają „Diabelskie skrzypce”, „połamać” trochę język
uczestnicząc w Kaszubskich Spotkaniach Folklorystycznych. Dla leniuchów frajda - hamaki i kosze w „hawajskiej
wiosce”, którą wybudowano na puckiej plaży. Tym razem
najwięcej wrażeń uczestnikom dostarczył rejs jachtem po
Zatoce Puckiej i możliwość poznania tajników żeglarstwa
- samodzielnego stawiania żagli, pokręcenia rumplem
(uchwytem steru), wiązania węzłów żeglarskich.

Zdjęcie jedlińskich gimnazjalistów zamieszczone w Dzienniku Bałtyckim - uczestników sportowych wakacji z PZLA
w Pucku
W ramach przygotowania kadry Mazowsza młodzików
w la do mistrzostw makroregionu najbardziej zaawansowana technicznie grupa uczniów z Jedlińska wyjechała w
sierpniu na obóz do Cetniewa. Bardzo dobra lokalizacja
obozu pozwalała na połączenie dwukrotnych codziennych
treningów na terenach Ośrodka Przygotowań Olimpijskich z wykorzystaniem wspaniałej pogody i systematycz-

nymi kąpielami morskimi i plażowaniem. Urozmaicone
zajęcia (prowadzone m.in.na plaży) dostrzegli dziennikarze „Dziennika Bałtyckiego”, którzy przeprowadzili z
młodzieżą wywiad i „pstryknęli” pamiątkową fotkę. Grupa wyjechała także na wycieczkę do Helu, gdzie zwiedziła
fokarium, port rybacki i wojenny oraz fortyﬁkacje obronne
bastionu HEL z kampanii wrześniowej 1939 r. Ciekawostką
dla uczestników była możliwość spaceru po samym cyplu
Półwyspu Helskiego, miejsca jeszcze do niedawna niedostępnego dla turystów. Grupa odwiedziła jeszcze Jastrzębią Górę i Rozewie - miejsca wysunięte najdalej na północ
Polski. Na zakończenie - „Pożegnanie Lata” we Władysławowie - impreza rozrywkowa zakończona pokazem ogni
sztucznych.

Cetniewo - po wieczornej kąpieli w Bałtyku
W tym samym czasie w Sztutowie przebywała reprezentacja uczniów jedlińskiej podstawówki, która po raz trzeci
uczestniczyła w Ogólnopolskim Zlocie Szkolnych Klubów
Sportowych. To nagroda za I miejsce we współzawodnictwie szkół podstawowych w tegorocznej edycji Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Wakacje 2005 na sportowo spędziło blisko 100 uczniów
naszej gminy. Nie byłby możliwy wyjazd takiej ilości
uczniów wyłącznie ze środków rodziców. Tylko dla grup
dzieci i młodzieży z Jedlińska łączne doﬁnansowanie Ministerstwa Edukacji i Sportu, za pośrednictwem centralnych związków sportowych, to kwota ponad 14000 PLN.
Uzyskanie tych pieniędzy było możliwe dzięki sytematycznym osiągnięciom sportowym uczniów, a także niezbędnej pomocy gminy, która corocznie wydaje niemałe kwoty
na współﬁnansowanie organizacji zajęć sportowych przez
uczniowskie kluby sportowe z terenu naszej gminy. Z całą
pewnością należy także podkreślić, że choć aspekt sportowy letniego wypoczynku jest niezwykle istotny, to musimy
dostrzec także wiele innych korzyści - zdrowotnych, kulturalnych i społecznych mających wpływ na wszechstronny rozwój naszej młodzieży. Przed nią kolejny pracowity
rok szkolny. Wierzymy, że z wieloma sukcesami, nie tylko
sportowymi.
Krystian Kilar

Cetniewo - treningi na piasku były wyczerpujące
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