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:: Słowo Wójta ::
Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją
budzącej się wiosny i wiarą w sens życia, pogody w sercu
i umiejętności dostrzegania piękna tego świata
oraz miłych chwil w gronie najbliższych osób
szczerze życzy
Wojciech Walczak

:: Z życia biblioteki w Jedlińsku ::
W czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej na przełomie grudnia 2005r i stycznia 2006r. prezentowana
była indywidualna wystawa prac plastycznych Eweliny
Skurosz, uczennicy Liceum Plastycznego w Radomiu.
Obecnie jest wystawa prac plastycznych młodzieży z
Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli .
Ponadto w bibliotece prezentowana jest cykliczna
wystawa fotogramów prezentująca europejskie stolice.
W dniu 27 marca miało miejsce spotkanie autorskie
Anny Onichimowskiej z młodzieżą szkół gimnazjalnych. Pani Anna Onichimowska jest autorką książek
dla dzieci i młodzieży, sztuk teatralnych i telewizyjnych
oraz sluchowisk radiowych. Napisała m.in. Zasypianki,
Duch starej kamienicy, Maciek i łowcy duchów, Koniec
świata i poziomki. W swoich utworach umiejętnie łączy humor, wartką przygodową akcję z łagodną dydaktyką. Jej bogata i różnorodna twórczość doczekała się
wielu nagród: Honorowa lista IBBY, nagroda im. Kornela Makuszyńskiego, główna nagroda w międzynarodowym konkursie teatralnym zorganizowanym przez
The International Association of Lions Club, I nagroda
w konkursie teatralnym organizowanym przez Ośrodek Sztuki dla dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Obecnie
jest dyrektorem Fundacji Świat Dziecka, wiceprezesem
Polskiej Sekcji IBBY
Grażyna Wąsik

kiem Modzelewskim (na zdjęciu), absolwentem naszej
szkoły, obecnie lekarzem radiologiem, dramaturgiem.
Zarówno zrealizowany program jak i spotkanie pozwoliło uświadomić młodzieży, że skromnością, pracą,
wytrwałością w działaniu można wiele osiągnąć. Wagi
nabrała myśl: „Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. Puste kłosy dumnie wznoszą się ku słońcu, kłosy pełne ziarna z pokora pochylają się ku ziemi”.

Wojewódzki konkurs polonistyczny dla uczniów
szkół podstawowych.
Trzech uczniów szkoły podstawowej w Jedlińsku
pomyślnie zaliczyło etap szkolny, kwaliﬁkując się do rejonowego w Radomiu. Po pisemnym sprawdzianie, do
etapu wojewódzkiego w Warszawie zakwaliﬁkowało się
dwoje uczniów:
Katarzyna Zięba –ucz. kl. VIb
Bartosz Matysiak –ucz. kl. Vb.
:: Ciekawostki z życia PSP Jedlińsk ::
Finał IV Powiatowego konkursu historyczno-regionalnego „Ziemia radomska w okresie
„Kulturalny uczeń” – to program, za- jagiellonów”.
proponowany przez pedagoga szkolnego - p.
Po eliminacjach szkolnych do dalszego etapu w RaAnnę Walczyk, podkreślający wagę kulturalne- domiu zakwaliﬁkowały się 4 uczennice klas VI. Finał
go zachowania w realiach współczesnego życia. miał miejsce w Radomiu w dniu 20 marca. VII miejsce
Zajęcia edukacyjne, konkurs plastyczny, testy spraw- zajęła: Ewelina Deleska, ucz. kl. VIa. Finalistkami były
dzające dobre maniery, to sposób podnieszenia kultury również: Kamila Dobrowolska i Katarzyna Zięba.
osobistej, eliminowania postaw egoistycznych, budowania swojej pozycji w grupie. Podsumowaniem I etaBożena Cieślak
pu działań był apel z występami uczniów klasy II b pt:
„O higienicznych nawykach” oraz spotkanie z p. Mar2

Wszystkich, którzy są ciekawi szczegółów o Jedlińsku i jedlińskich „kusakach” zachęcam do zapoznania
Ścinanie śmierci, na Rynku w Jedlińsku, w kusy się z publikacją: „Jedlińsk – okruchy historii … ”, dostępnej w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Gminnej
wtorek odbywa się już od 150 lat.
O tym jak ten obrzęd wówczas wyglądał wiemy Bibliotece Publicznej w Jedlińsku.
z opisu księdza Jana Kloczkowskiego, ówczesnego
proboszcza paraﬁi (rękopis znajduje się na plebanii
paraﬁi w Jedlińsku). Scenariusz widowiska, obecnie
prezentowanego na Rynku, oparty jest na tekście źródłowym.
Do głównych postaci należą: śmierć, kat, burmistrz, wójt, policjant Bartłomiej, ławnicy, anioł. W
widowisku biorą też udział: diabły, żyd, młoda para,
rybacy, dawni mieszczanie, Kanty - dziad kościoła,
para krakowiaków, liczni strażnicy, grajkowie oraz
postaci drugiego planu tzw. gawiedź. Tradycją jest, że
wszystkie postacie biorące w nim udział to mężczyźni.
Rodowód tego widowiska sięga XVI wieku i jest
pamiątką krwawych egzekucji tych czasów, kiedy JeW tym roku swoją obecnością zaszczycił nas znadlińsk był miastem i posiadał prawo miecza.
komity aktor polskiej sceny - Wojciech Siemion.
„Jedlińsko, dawne miasteczko, odległe o 12 w. od
Lucyna Piwowar
Radomia dziś osada, założone zostało przez Mikołaja ____________________
Jedlińskiego, od którego wzięło swą nazwę. Mikołaj Je- ¹Ks. Jan Wiśniewski, Dekanat Radomski, Radom 1911 r. s. 76,77
dliński dziedzic obszernych włości, tworzących dziś pa:: Przepis na babę wielkanocną ::
raﬁę Jedlińską, uzyskał pozwolenie od króla Zygmunta
I-ego w 1530 r. w Piotrkowie, na założenie miasta na
Baba wielkanocna to chluba
gruntach własnych zwanych – Lisówek Wielki i takowe
naszej staropolskiej kuchni.
założył. Tenże dziedzic wyrobił dla miasta prawo MagNie ma ona pięknych zdodeburskie i prawo miecza (jus gladii).” ¹
bień,
wyszukanej oprawy
Istnieje pogląd, że na ukształtowanie się spektaklu
kolorowego mazurka.. Jest za
ścięcia śmierci mogła mieć wpływ szkoła ariańska, istto jednym z najtrudniejszych
niejąca w Jedlińsku w latach 1560-1630.
i z tego powodu najbardziej cenionych wypieków.
Baba drożdżowa, delikatna, ponczowa lub marmurkowa zanim ozdobi nasz świąteczny stół będzie wymagała od nas czasu, motywacji, wytrwałości, a także
przepisów
Podajemy jeden z nich:
Składniki:
50 dag maki, 4 dag drożdży, 8 dag masła, 8 dag cukru
4 żółtka, 2 gorzkie migdały, 1 szklanka mleka, 1 płaska
łyżeczka soli, skórka z cytryny, tłuszcz do posmarowania blachy, lukier.
Przepis:
Podgrzać mleko, w letnim rozpuścić drożdże i 1 łyżeczkę cukru. Dodać pół szklanki mąki, odstawić w ciepłe
miejsce. Żółtka ubić z cukrem na parze, dodając na
Jedlińsk w owym czasie był ośrodkiem skupiającym
końcu startą skórkę z cytryny. Kiedy żółtka zbieleją,
liczne grono żaków, którzy świętowali ścięcie Mięsododać drobno posiekane migdały i sól, połączyć z rozpusta – symbolu zimy, martwoty a także śmierci.
czynem. Dosypać resztę mąki, dokładnie wyrobić, doBez względu na rodowód widowiska jedno jest
dać rozpuszczone masło i wyrobić. Blachę posmarować
wspólne. Przez wszystkie lata, kiedy było ono organitłuszczem, wypełnić do połowy ciastem, piec w 190°C
zowane, aż po dzień dzisiejszy, Jedlińskie kusaki chaok. 60 min, polukrować.
rakteryzuje ogólna wesołość, zabawa.

:: Kusaki 2006 ::
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:: Bal gimnazjalisty ::
4 lutego 2006 r., już po raz piąty, w Publicznym
Gimnazjum w Wierzchowinach odbył się bal gimnazjalny. Uroczysta zabawa jest odpowiednikiem studniówki, biorą w niej udział uczniowie klas trzecich, a
nad całością przygotowań czuwają w głównej mierze
rodzice.
W tym roku uczniowie, podobnie jak ich starsi koledzy w minionych latach, wykazali się wielką pomysłowością. Sami zaprojektowali i wykonali zaproszenia
na imprezę oraz dekoracje sal. Jadalnia miała wystrój
pogodnego dnia. Były obłoczki, słońce, kwiaty. W sali
tanecznej panowała noc z bogato usłanym gwiazdami
niebem. Delikatnym źródłem światła była latarnia z
kolorowymi lampkami i duży srebrny księżyc. Niecodzienny nastrój potęgowały też kreacje gimnazjalistów.
Dobra muzyka, jeszcze lepsze jedzenie, a przede
wszystkim wspaniała zabawa to już tradycja tej imprezy.
M.R.

„Jezioro łabędzie”, „Romeo i Julię”, „Halkę".
Zwiedziliśmy Muzeum Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum ks. Jana Popiełuszki. Za każdym razem odkrywamy coś nowego. Najzabawniej
było w Niepokalanowie, gdzie byliśmy gośćmi u braci zakonnych – strażaków. Jest to jedyna w Europie
Ochotnicza Straż Pożarna, gdzie służbę pełnią bracia
zakonni. Zwiedziliśmy również Muzeum Ojca Kolbe,
które wywarło na nas niesamowite wrażenie.
W naszej szkole działa "Zielona liga", której zadaniem jest propagowanie tematyki ekologicznej. Podczas zajęć połączonych z zabawą, konkursami czy
organizowaniem happeningów młodzież uczy się, jak
żyć w zgodzie ze środowiskiem.
Każdy z uczniów, jeśli tylko chce, może nauczyć się
tańczyć. Odrobina dobrej woli i czasu a rumba , cza-cza
czy inny taniec towarzyski nie jest już taki straszny.

:: Co słychać w Jedlance ::
Pierwszy semestr roku szkolnego 2005/2006 w
Publicznej Szkole Podstawowej im. Braci Andrzeja i
Józefa Załuskich w Jedlance mamy za sobą. Był to bardzo pracowity czas.
Od 1 września 2005r. placówką zarządza nowa
pani dyrektor - Beata Jagielska. W szkole uczy się
96 uczniów w 6 oddziałach od kl. I do kl. VI oraz 22
uczniów w klasie "0".
17 września uczniowie z nauczycielami kolejny
raz wzięli udział w akcji: "Sprzątanie świata". Teren
przyszkolny, pobocza dróg oraz obszar Jedlanki został
posprzątany.
Zebrano kilkadziesiąt worków śmieci. Uczniowie
widząc efekty swojej akcji, przenoszą jej zasady na
swoje podwórka, które z roku na rok są czystsze.
W bieżącym roku szkolnym do grona braci uczniowskiej naszej szkoły przyjęto 14 uczniów kl.I. Wychowawcą jest p.Barbara Małecka. W trakcie uroczystości
pierwszoklasiści zaprezentowali program, nad którym
pieczołowicie pracowali kilka tygodni. Widoczne
było ogromne przejęcie na twarzach pierwszaków, łzy
wzruszenia w oczach ich rodziców i nostalgię w pojrzeniach starszych dzieci.
Nie można zapomnieć również o Dniu Komisji
Edukacji Narodowej, gdzie uczniowie prezentując
piękny montaż słowno-muzyczny dziękowali swoim
nauczycielom za ich trud włożony w kształcenie i wychowanie. Jest to zawsze bardzo miły i uroczysty dzień
w szkole.
W naszej szkole ciągle się coś dzieje. Obok nauki są
też przyjemności. W związku z konkursem Chopinowskim byliśmy na wycieczce w Żelazowej Woli. Przybliżyła nam ona postać wielkiego kompozytora polskiego. W ramach Koła Kulturalna Głowa często jezdzimy
do Warszawy, do Teatru Wielkiego. Widzieliśmy już:
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W związku z tym, że nasza szkoła nie jest wielka,
wszyscy dobrze się znamy i panuje tu miła atmosfera.
Wszystkie uroczystości wynikające ze szkolnego kalendarza organizujemy wspólnie.Nie są to tylko wydarzenia wewnątrz klasowe ale właśnie wspólne, od
malucha z zerówki aż po dryblasa z szóstej. Mieliśmy
sympatyczny Dzień Chłopaka, andrzejkowe spotkanie z wróżką, odwiedził nas najprawdziwszy Mikołaj
i wszyscy byli bardzo wzruszeni oglądając jasełka w
przepięknej dekoracji. Zorganizowaliśmy z rodzicami
wspólną uroczystą wigilię, na którą zaproszeni byli goście.
Tradycją w naszej szkole jest impreza środowiskowa z okazji Dnia Babci i Dziadka. Seniorzy bardzo
liczne przybywają na te uroczystość już od kilku lat.
Zawsze jest bardzo miło i wzruszająco. Dziadkowie na
to spotkanie czekają cały rok. Jest to duże wydarzenie
w szkole i w naszej miejscowości.
W tym roku nasza szkoła nawiązała kontakt z podobną placówką na Słowacji. Uczniowie klas starszych
korespondują ze słowackimi kolegami. Mamy sobie
wiele do zaoferowania: inne tradycje, język, kulturę.
Łączy nas jedno, jesteśmy z małej miejscowości. Poznajemy siebie nawzajem.
Chcielibyśmy bardzo spotkać się z nimi jeszcze w
tym roku szkolnym, w czerwcu. Robimy wiele, aby to
spotkanie doszło do skutku.
Anna Paszkiewicz

:: Czas zebrań sprawozdawczo-wyborczych w OSP ::
Minęła 5-cio letnia kadencja władz w Stowarzyszeniu jakim jest Ochotnicza Straż Pożarna.
Czas odbycia zebrań to I-szy kwartał 2006 Na
dzień 15 marca br. odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 6 na 7 jednostek OSP na terenie naszej gminy.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze to ważne
wydażenie w każdej jednostce. Zbiera się wtedy
najwyższa władza stowarzyszenia – walne zebranie
członków, które podsumowuje i ocenia 5-cio letnią
działalność.
W 7-u jednostkach OSP, a są to jednostki : Jedlińsk, Wsola, Wielogóra, Jankowice, Ludwików,
Bierwce i Nowe Zawady zrzeszonych jest 232 druhów. Największą jednostką jest Jedlińsk – 93 druhów, najmniejszą Bierwce – 18 druhów. Frekwencja
na zebraniach sięgała ok. 90 %.
W zebraniach brali udział::
1. Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego ZOSP
2. Przedstawiciele Zarządu Powiatowego ZOSP w
Radomiu
3. Przedstawiciele Zarządu Gminnego ZOSP w Jedlińsku
4. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Radomiu
5. Wójt Gminy i Radni z terenu działania jednostek.
Ocena działalności OSP z terenu naszej gminy
wystawiona przez Komendę PSP i władze zwierzchnie Związku jest wysoka. Szczególnie dobrze oceniono 3 jednostki, które są w Krajowym Systemie
Ratowniczo - Gaśniczym tj. Jedlińsk, Wsola i Wielogóra.
O wysokim zaangażowaniu strażaków- ochotników świadczy wykaz wyjazdów tylko w 2005 roku.
Jednostki położone przy trasie nr E-77 muszą być
jeszcze lepiej wyposażone w sprzęt ratownictwa
drogowego, ponieważ to ratownictwo będzie odgrywało coraz większą rolę w działaniach OSP.
Zmiany w składach osobowych Zarządu OSP są

niewielkie. W 5 jednostkach ponownie zostali wybrani ci sami druhowie na funkcję Prezesa i Naczelnika. W Jankowicach dokonano nowego wyboru na
funkcję Prezesa.
W poszczególnych jednostkach przedstawia się
to następująco:
Na zebraniach dokonano również wyboru delegatów na Zjazd Gminny i desygnowano druhów do
Zarządu Gminnego. Zjazd Gminny ZOSP zaplanowany jest na miesiąc czerwiec br.
OSP

Prezes

Naczelnik

Jerzy
Przybyłowski
Wojciech
2 Wielogóra
Pyrek
Stanisław
3 Bierwce
Walczak
Tomasz
4 Jankowice
Kopciński
Czesław
5 Ludwików
Śpiewakowski
Grzegorz
6 Wsola
Wójcik
1 Jedlińsk

W wypowiedziach zaproszonych gości i Wójta
Gminy były słowa podziękowania za dobrą pracę
oraz życzenia satysfakcji z dotychczasowej działalności. Podkreślali oni również, że na strażaków
można liczyć w każdej sytuacji zagrożenia jakimi są
pożar, powódź, wypadek drogowy.
Mając tak ciepłe słowa podziękowania, pełni zapału i mobilizacji nasi strażacy-ochotnicy rozpoczęli
następną 5-cio letnią kadencję.
Genowefa Szpotowicz

Jedlińsk

liczba wyjazdów do
pożarów
169

liczba wyjazdów do
innych zdarzeń
39

Wielogóra

99

15

114

Wsola

96

19

115

Bierwce

24

-

24

Nowe Zawady

8

-

8

Ludwików

4

-

4

Jankowice

1

3

4

OSP

Janusz
Mazan
Marek
Wędzonka
Kazimierz
Rudecki
Zygmunt
Śpiewakowski
Kazimierz
Kowalik
Sławomir
Karaś

Ogółem
208
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:: Ferie zimowe ... ::
Oferta spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy była bogata. Mogły wybierać formę
spędzenia czasu między propozycjami GOK, biblioteki
gminnej oraz szkół z terenu swojego zamieszkania. Co
proponowały poszczegolne placówki?
Zapoznajmy się z realcją ich przedstawicieli.
„W ferie dzieci się nie nudzą”- pod takim hasłem dzieci spędzały czas w bibliotece. Najmłodsi czytelnicy brali
udział w konkursach rysunkowych zgadywankach literackich, przygotowywali inscenizację wiersza „Rzepka”
J.Tuwima oraz czytali bajki H.Ch Andersena, „Księżniczka na ziarnku grochu” i „ Królowa śniegu”.
Grażyna Wąsik
Tegoroczne ferie w Gminnym Ośrodku Kulturyw Jedlińsku przebiegały pod hasłem wesołych zabaw edukacyjnych. Młodzież i dzieci spędzające popołudnia w naszej
Placówce brała udział w konkursach: plastycznym – Zimowy krajobraz, wiedzy o regionie, zimowych quizach i
krzyżówkach. Największym powodzeniem cieszyły się zajęcia sprawnościowe oraz turnieje tenisa stołowego oraz
piłkarzyki. Furorę w ferie robiła gra planszowa „Farmer”.
Dla wszystkich chętnych odbywały się seanse ﬁlmowe oraz
bajkowe.
H.G.

Jedlanka

Projekt "Drogowskazy Życia" wygrał konkurs „Pożyteczne Ferie 2006”. Został sﬁnansowany przez Fundację
Wspomagania Wsi oraz Gminę Jedlińsk
Był on propozycją alternatywnej formy spędzania ferii, drogowskazem w dokonywaniu właściwych wyborów.
Wspomagał środowisko w wychowaniu dzieci na dobrych
i mądrych ludzi. Działaliśmy w dwójnasób: kształtowaliśmy postawy moralne poprzez zaszczepienie idei wolontariatu oraz pokazywaliśmy drogę ku zdrowiu bez nałogów.
Mimo dużych mrozów, jakie wystąpiły w trakcie ferii frekwencja na zajęciach była ogromna. Nie można było się
nudzić. Każdego dnia było inne hasło, wokół którego zaplanowane były działania np. „Miej serce i patrzaj w serce,
Nałogi niszczą życie, W zdrowym ciele, zdrowy duch, Żyj
tak by ślady twoich stóp przetrwały Cię”.
Można było wziąć udział w warsztatach "Ku wartościom" oraz w kursie "Ku zdrowiu". Dzieci pod opieką nauczycieli redagowały „Szkolny poradnik zdrowia", planowały zdrowy jadłospis i co najbardziej im się podobało,
przygotowywały samodzielnie posiłki. I tu też były kręgi
tematyczne: owoce i potrawy z nich, mleko i jego przetwory, warzywa - to najlepszy wybór i coś na słodko. Odbywały się różnorodne gry i zabawy uczące współdziałania.
Były zajęcia plastyczne, literackie oraz ulubione przez
chłopców - zajęcia sportowe. Posumowaniem projektu
był happening "Nałogi niszczą życie" w którym wyszliśmy poza budynek szkolny na teren Jedlanki. W ramach
promowania idei wolontariatu dzieci przeprowadziły na
terenie wsi Jedlanka zwiad terenowy pod hasłem „Gdzie
możemy pomóc”.
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Wszystkie te działania podobały się dzieciom. Patrząc
na ich szczęśliwe buzie stwierdzamy, że warto było.
Anna Paszkiewicz

Wierzchowiny

W czasie ferii zimowych w Zespole Szkół Publicznych
w Wierzchowinach, jak co roku, uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum mogli spędzić mile i pożytecznie
czas w swojej szkole.
Pierwszy tydzień ferii upłynął pod hasłem „Śmiech
i zabawa to fajna sprawa”. Motto takie przyświecało
zajęciom na sali gimnastycznej. Uczniowie poprzez
udział w różnego rodzaju grach i zabawach rekreacyjnych
uczyli się jak pożytecznie i aktywnie spędzać wolny czas.
Wspólne zabawy i gry uczniów z różnych klas służyły
integracji, wyzwalały wiele pozytywnych emocji i dały
wiele satysfakcji uczniom i nauczycielowi prowadzącemu.
W zajęciach tych uczestniczyło od 20 do 30 uczniów
(głównie szkoły podstawowej).
W drugim tygodniu zajęcia sportowe adresowane były
do gimnazjalistów, którzy brali udział w grach w halową
piłkę nożną, koszykówkę i piłkę siatkową. Wielkim
powodzeniem cieszyły się rozgrywki w ping-ponga – stoły
tenisowe oblegane były przez całe ferie.
Dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej
zorganizowana została prelekcja na temat bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Policjanci z Posterunku Policji
w Jedlińsku przekazali uczniom wiedzę na temat
bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły.
Wyjaśniali np. jak zachować się, gdy spotykamy
bezpańskiego psa lub, gdy zatrzymuje się nieznany
kierowca i proponuje „podwiezienie” do szkoły. Ważnym
pytaniem było Jak zostać policjantem? Prelekcja spotkała
się ze sporym zainteresowaniem – uczestniczyło w niej
około 30 uczniów.
Uczniowie nie korzystający z zajęć sportowych mieli do
dyspozycji gry planszowe oraz pracownię komputerową.
Należy również dodać, iż drugi tydzień ferii dla
trzecioklasistów gimnazjum upłynął również na
przygotowywaniu dekoracji na „bal absolwentów”.
Mimo mało sprzyjających warunków atmosferycznych
ferie w szkole były udane, uczniowie ciekawie spędzili czas
w gronie swoich rówieśników. Taka forma wypoczynku
cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Michał Romanowski

Jedlińsk

Ferie zimowe to upragniony czas wypoczynku, podróży
oraz licznych spotkań na swieżym powietrzu.
W tym roku około 120 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku skorzystało z wypoczynku zorganizowanego w szkole przez nauczycieli wychowania ﬁzycznego
przy współpracy pozostałych pedagogów.
Tak liczny udział był możliwy dzięki zapewnieniu dowozu uczniów. Wprawdzie siarczyste mrozy dwukrotnie uniemożliwiły wyjazd autokaru ale nie zniechęciło to
uczniów do uczestnictwa w zajęciach.
Oferta ta obejmowała zajęcia sportowe takie jak: piłka
ręczna, nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, unihokej, strzelectwo oraz wyjazdy na basen do Kozienic. Najsprawniejsi przygotowywali się do uczestnictwa w

zawodach halowych i biegach przełajowych.
Uczniowie klas III sprawdzali swoją dotychczas zdobytą
wiedzę i umiejętności rozwiązując testy egzaminacyjne.
Ponadto gimnazjaliści pomagali w przygotowywaniu:
- elementów dekoracji na zbliżający się Bal Wolontariusza
powiatu radomskiego oraz do poszczególnych sal,
- konkursów na II Szkolny Dzień Patrona,
- widowiska teatralnego na walentynki.
Każdego dnia 55 uczestników zimowiska słorzystało z
dwóch posiłków.
Organizatorzy cieszą się, że mogli zrealizować postawione sobie cele podniesienia indywidualnej sprawności umysłowej i ﬁzycznej swych wychowanków
i wyrabiania w nich nawyku umiejętności współpracy w
grupie oraz odpowiedzialności za siebie i innych, a uczniowie są zadowoleni z możliwości aktywnego wypoczynku
przed długim drugim semestrem nauki.
Dziękujemy opiekunom za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć a uczniom życzymy jak największych sukcesów w nauce i sporcie.
Bożena Krupa
Dla uczniów PSP im. T. Kościuszki w Jedlińsku proponowaliśmy:
-zajęcia sportowe w terenie otwartym tj. biegi ciągłe, marszobiegi / m.in. lasek w Płaskowie/
-mini-gry zespołowe na sali gimnastycznej /piłka nożna,
koszykówka, piłka ręczna, unihokej/
-zajęcia plastyczne, informatyczne połączone z różnego
rodzaju quizami, projekcje ﬁlmów
-wyjazdy na basen do Kozienic
Koordynatorem wszelkich działań w szkole był nauczyciel w-f p. Sławomir Słomka.
W dniach od 19-26 stycznia 2006 r. grupa uczniów
przebywała na obozie sportowym w Wiśle. Uczestnikami
tego zgrupowania były dziewczęta uprawiające lekką atletykę oraz tenisiści stołowi.
Bożena Cieślak

Ludwików

Zajęcia zaplanowane na okres trwania ferii zimowych w
PSP im. Jana Pawła II w Ludwikowie przebiegały zgodnie z
zaplanowanym wcześniej harmonogramem.
Uczniowie i absolwenci (ok. 40 osób dziennie) mieli
możliwość przebywania w szkole w godzinach 930 - 1330. .
Zajęcia zorganizowano według następujących zagadnień:
1. Żyjmy zdrowo!
2. „Cała Polska czyta dzieciom – dzieci w Polsce czytają”.
3. Szkolne spotkania teatralne.
4. „Każdy to potraﬁ” – małe formy plastyczne.
5. Podstawy graﬁki komputerowej.
W pierwszym dniu przeprowadzone zostały zajęcia, które
uświadomiły uczniom znaczenie prowadzenia zdrowego
trybu życia dla zdrowia i prawidłowego rozwoju człowieka.
W kolejnym dniu odbył się turniej tenisa stołowego oraz
zawody zręcznościowe dla uczniów klas młodszych.
Rozwijaniu świadomości czytelniczej uczniów
poświęcone były kolejne zajęcia. Uczniowie zapoznali
się z ciekawymi propozycjami literatury dziecięco –
młodzieżowej. Przeprowadzony został quiz ze znajomości

bohaterów baśni i legend. Uczniowie doskonalili
umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów literackich.
Został opracowany scenariusz spotkań teatralnych,
zgodnie z którym pierwsze zajęcia miały na celu bogacenie
słownictwa związanego z teatrem. Następnie uczniowie
przygotowywali kostiumy i scenograﬁę oraz aﬁsze do
przedstawienia „Królowa Śniegu”. Na zakończenie
wystawiono przedstawienie.
W trakcie trwania zajęć uczniowie mieli możliwość
wykonania i zaprezentowania swoich prac plastycznych
wykonanych różnymi technikami. Tematyka związana
była z oglądanym przedstawieniem. Powstałe prace zostały
zaprezentowane na wystawie szkolnej.
W czasie ferii uczniowie mieli również możliwość
doskonalenia umiejętości posługiwania się programami
do obróbki graﬁki .
Barbara Piasecka

Wsola

W okresie ferii zimowych szkoła podstawowa i
gimnazjum nie mogły w pełni zrealizować wcześniej
przyjętego planu zajęć, ponieważ w obiekcie prowadzone
były przez wykonawcę ( RO.SA. BUD w Radomiu)
naprawy gwarancyjne, w tym lakierowanie parkietu
w sali gimnastycznej. Nie przeszkodziło to jednak w
zajęciach w pracowniach komputerowych i w świetlicy
szkolnej. Przez kilka dni czynna była biblioteka i
czytelnia. Uczniowie korzystali rónież ze stołów
do tenisa ustawionych na korytarzu w bloku gimnazjum.
W dniach od 6 do 12 stycznia br. 38 uczniów przebywało
na „białej szkole” w Murzasichle koło Zakopanego.
Edward Krok

Stare Zawady

W Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów
Chłopskich w Starych Zawadach , w okresie ferii zimowych
były organizowane zajęcia dla chętnych uczniów pod opieką
nauczycieli. Zajęcia odbywały się zamiennie w godzinach
od 11:00 do 15:00 i od 9:00 do 14:00. Tematyka zajęć była
różnorodna, dlatego też zachęcała młodzież szkolną do
udziału w nich.
W ofercie znalazły się:
- zajęcia komputerowe – gry dydaktyczne
- tańce ludowe i współczesne
- wyjazd do kina na ﬁlm pt. „Opowieści z Narni”
- rzeźby ze śniegu, ognisko /pieczona kiełbaska/
- gry i zabawy sportowe
- gry i zabawy: rozwiązywanie rebusów, krzyżówek,
kalambury
- turniej tenisa stołowego
- gry i zabawy o ruchu drogowym
- gry świetlicowe i zabawy sportowe
- zabawy inscenizowane przy muzyce
- konkurs plastyczny „Moje ferie zimowe”
Uczniowie korzystający z tej ciekawej formy wypoczynku
byli zadowoleni z zajęć organizowanych w ramach akcji
„Bezpieczne i atrakcyjne ferie w szkole”.
Maria Jemiołek
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Zmiany w jedlińskiej policji
Od dnia27 grudnia 2005 r. rozkazem nr 834 Komendata Miejskiego Policji w
Radomiu kierownikiem Posterunku Policji w Jedlińsku jest aspirant Wojciech
Bieniek. Głównym celem kierownika placówki w Jedlińsku, podobnie jak
policji w całym kraju jest poprawienie poczucia bezpieczeństwa wśród
obywateli. Dzielnicowi zostaną odciążeni od prac biurowych, dzięki
czemu więcej czasu będą mogli poświęcić mieszkańcom gminy.
Pomogą w tym znacznie otrzymane w dniu 18 stycznia 2006 roku
nowe radiowozy marki Opel Astra. Środki ﬁnansowe na ich zakup
pochodzą z budżetu gminy Jedlińsk, Samorządu Mazowieckiego
oraz Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Mam nadzieje, że
bliższa współpraca dzielnicowego ze społeczeństwem przyczyni się
do efektywniejszego i szybszego rozwiązywania problemów.
Drugim ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa, na
który położymy nacisk, jest zmniejszenie przestępczości najbardziej uciążliwej dla wszystkich
mieszkańców tj. kradzieży i kradzieży z włamaniem.
Kolejnym ważnym tematem do załatwienia w najbliższym okresie jest poprawa
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz uświadamianie o zagrożeniach jakie istnieją wokół
nich. Chodzi tu o problem narkomanii, bezpieczeństwa na drodze, agresji w szkołach,
ptasiej grypy.

WARTO PAMIĘTAĆ

Informacje o numerach alarmowych i informacyjnych

POGOTOWIE RATUNKOWE

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

STRAŻ POŻARNA

w Jedlińsku
0607 50 181

999
998

POLICJA

997

Posterunek w Jedlińsku

048 32 13 077

POGOTOWIE GAZOWE

992

8

994

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

991

w Jedlińsku
048 32 13 860

Numer alarmowy

112

lności

::

Aktualności

:: Nowy autobus dla uczniów::
W ostatnich dniach grudnia 2005 roku Gmina zakupiła nowy autobus marki Karosa przy udziale 42% środków
PFRON. Niniejszy pojazd wykorzystywany jest do dowozu
uczniów zdrowych, niepełnosprawnych oraz z deﬁcytami
zdrowotnymi do szkół w Jedlińsku i Starych Zawadach.

Autobus zapewnia komfort jazdy oraz posiada wszelkie
zabezpieczenia zmniejszające ryzyko wypadku. Dostosowany jest również do przewozu uczniów niepełnosprawnych ruchowo, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich. Od nowego roku szkolnego autobus dowozić będzie
również uczniów z miejscowości położonych na zachód
od trasy nr 7. Cieszymy się bardzo, że droga dziecka do
szkoły stała się przyjemnym doświadczeniem w realizacji
obowiązku szkolnego.
Dziękujemy pracownikom PFRON za pomoc w realizacji zadania.
Danuta Durak

:: Internetowe centrum w PG Jedlińsk ::
W grudniu 2005 roku Publiczne Gimnazjum im. Biskupa
Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku zostało wyposażone
w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. W
jego skład wchodzą 4 stanowiska komputerowe, sieciowe
urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner)
oraz programy komputerowe. Znajduje się ono w bibliotece
szkolnej.
Posiadamy to centrum dzięki przystąpieniu do projektu
opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu oraz współﬁnansowanego przez Europejski
Fundusz Społeczny. Dodać należy, że w spełnieniu
warunków niezbędnych do udziału w wymienionym
projekcie dużą pomoc okazał nam organ prowadzący
– Urząd Gminy. Wcześniej uczniowie korzystali z dwóch
pracowni komputerowych wyposażonych w 2000 i 2002
roku w ramach projektów MENiS „Pracownia Internetowa
w każdym gimnazjum”. Obecnie nasze gimnazjum
zostało w pełni skomputeryzowane, wszystkie komputery
połączono współną siecią komputerową. Szkoła udostępnia
sieć komputerową uczniom nie tylko podczas lekcji, ale

:

również do pracy indywidualnej w czytelni szkolnej oraz
na konsultacjach w pracowniach komputerowych.
Gorąco zachęcam gimnazjalistów do korzystania z
nowoczesnych technologii informacyjnych.
Barbara Walczak

:: Czytelnia internetowa ::
IKONKA” to program wdrażany przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji – Departament
Społeczeństwa Informacyjnego, wprowadzany wspólnie z
Urzędami Wojewódzkimi oraz władzami samorządowymi,
który ma na celu stworzenie punktów powszechnego dostępu do Internetu. Powszechny dostęp do Internetu to jeden
z celów „Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej
– ePolska na lata 2004 – 2006” Program cechuje ogólnodostępność oraz brak jakichkolwiek opłat za użytkowanie.
Pozwoli dotrzeć z informatyzacją nawet do najmniejszych
miasteczek i wsi w danym regionie.
W grudniu 2005r., w związku z przystąpieniem do
IKONKI, Gmina Jedlińsk uzyskała od Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji sprzęt komputerowy (komputery PC z oprogramowaniem – system operacyjny, pakiet
biurowy, program antywirusowy; sprzęt sieciowy typu WI
– FI). W ten sposób na terenie Gminy Jedlińsk powstały
dwie Czytelnie Internetowe zapewniające powszechny dostępu do Internetu w ramach IKONKI: pierwsza Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlińsku, druga w Gminnym
Ośrodku Kultury. Każdy z punktów został wyposażony w
3 nowoczesne komputery oraz bezprzewodowy dostęp do
Internetu. Punkty funkcjonują od 23 stycznia 2006r. Wszyscy mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie w czytelniach
internetowych korzystać z zasobów internetowych.
IKONKA to projekt niezwykle ważny dla wyrównywania szans ludzi młodych. Bezpłatny i powszechny dostęp
do wiedzy zawartej w Internecie, a przede wszystkim do
zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej może być nieocenioną pomocą dydaktyczną dla uczniów.
Grzegorz Walczak
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W trybie ustawowym zgodnie z uchwałą o finansach publicznych Wójt przedłożył Radzie
Gminy projekt budżetu gminy Jedlińsk razem
Sesje Rady Gminy Jedlińsk zwołane były w
z zaplanowanymi inwestycjami przewidzianydniach : 14 grudnia 2005, 29 grudnia 2005, 16
mi do realizacji w 2006 r.
stycznia i 14 lutego br.
Rada zaopiniowała projekt pozytywnie i
jednogłośnie uchwaliła budżet na ostatniej seRada Gminy Jedlińsk podjęła uchwały w
sji w 2005 r.
sprawach:
14 grudnia:
Uchwalono dochody budżetu gminy na
Nr XXXIII/43/2005 wprowadzenia zmiany
2006 r. w wysokości 27.315.056 zł , a wydatw załączniku Nr 9 ( Plan wydatków na wieki z budżetu na ten rok ustalono w wysokololetnie programy inwestycyjne ) do uchwały
ści na 28.973.556 zł w tym wydatki bieżące
budżetowej;
–19.855.490 zł i inwestycyjne –9.118.066 zł .
Nr XXIII/36/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Do realizacji w 2006 r. i wieloletnim planie
na 2005 r.
inwestycyjnym przewidziano:
29 grudnia:
-budowę wodociągu w Wielogórze –II etap
Nr XXXIV/44/2005 uchwalenia budżetu
2005/2006
gminy na 2006 r.
-budowę wodociągu w Klwatach –2005/2007
Nr XXXIV/45/2005 wprowadzenia zmian w
-przebudowę drogi gminnej: Bierwce-Obózek,
budżecie gminy na 2005 r.
Lisów-Dębniak, Klwatka Szlachecka, Wsola,
Nr XXXIV/46/2005 zasad wynagradzania
Piastów –Kolonia, Płasków-Józefów, Biernauczycieli , ustalenia regulaminu określającewiecka Wola - Obózek, Wielogóra-Ceglanka,
go wysokość oraz szczegółowe warunki przyKlwaty-Kolonia, Bierwce-Kruszyna, Nartyznawania nauczycielom dodatków : za wy-Gutów, Wola Gutowska, Wielogóra –Klwaty,
sługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego oraz
Jedlanka – Bierwiecka Wola –termin realizaniektórych innych składników wynagrodzenia
cji -2006 r.
, a także wysokości oraz szczegółowe zasady
-realizację projektu Mazowieckiego Systemu
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaInformacji Przestrzennej Gmin i Powiatów
niowego .
–2007/2008 ,
Nr XXXIV/47/2005 wyrażenia zgody na za-budowę obiektów sportowych –boisko Wsola
mianę nieruchomości .
i boisko Jedlińsk –2005/2007,
16 stycznia:
-termo modernizację PSP w Jedlińsku –2005/
XXXV/1/2006 rozpatrzenia skargi .
2006 ,
14 lutego:
-termo modernizację ZSP w Wierzchowinach
Nr XXXVI/2/2006 wprowadzenia zmian w
–2005/2006,
budżecie gminy na 2006 r.
-wymianę stolarki okiennej w PSP w Jedlance i
Nr XXXVI/3/2006 uchwalenia planu pracy
w PSP w Ludwikowie –2006,
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na
-termo modernizację PSP w Starych Zawadach
2006 r.
–2006/2007,
Nr XXXVI/4/2006 przyjęcia i zatwierdze-budowę kanalizacji w Jedlińsku: zadanie III,
nia Gminnej Strategii Rozwiązywania ProIV,V –2005/2007,
blemów Społecznych Gminy Jedlińsk na lata
-rozbudowę oczyszczalni w Jedlińsku –2006 ,
2006-2013 .
-budowę oświetlenia ulicznego 2005/2007
Nr XXXVI/5/2006 Regulaminu dostarcza-zagospodarowanie centrum Jedlińska–2005/
nia wody i odprowadzania ścieków na terenie
2007,
gminy Jedlińsk .
-remont kapitalny Świetlicy Wiejskiej w LisoNr XXXVI/6/2006 przeprowadzenia konsulwie–2006/2007
tacji z mieszkańcami Gminy Jedlińsk w spra-rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Bierwcach
wie przyłączenia obszaru sołectwa Bartodzieje
2005/2007
do dotychczasowego obszaru gminy Jedlińsk.

:: Z prac Rady Gminy ::
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-zakup komputerów dla UG i GZEAS-2006
Ogółem wydatki inwestycyjne na 2006 rok:
9.118.066 zł
w tym:
-środki własne: 2.515.244 zł
-dotacje z Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego: 3.367.822 zł
-dotacje z budżetu państwa: 620.000 zł
-kredyt preferencyjny: 1. 300.000 zł
-pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu: Ochrony Środowiska: 1.315.000 zł
Wójt Gminy wydał Zarządzenia w sprawach:
-wytycznych Wójta do działalności i planu
zasadniczych przedsięwzięć w zakresie poza
militarnych przygotowań obronnych w gminie w 2006 r.,
-planu kontroli wewnętrznych na 2006 r.,
-wprowadzenia na terenie gminy Jedlińsk obowiązku usuwania z obiektów budowlanych
nadmiaru zalegającego śniegu lub lodu,
-uaktualnienia składu osobowego członków
Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
oraz decyzje w sprawach:
-powołania Komisji Przetargowych na wykonanie zadań inwestycyjnych (trzy decyzje).
Tematyka posiedzeń stałych Komisji Rady
Gminy:
-ustalenie planu prac Komisji na 2006 r.
-spotkanie z delegacją mieszkańców sołectwa
Bartodzieje w sprawie omówienia podjętych
działań przyłączenia sołectwa do gminy Jedlińsk,
-zaopiniowanie regulaminów: dostarczania
wody i odprowadzania ścieków oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Jedlińsk,
-zapoznanie się ze stanem realizacji zaplanowanych na 2006 inwestycji gminnych,
-opinia wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprawie przedłużenia obowiązujących taryf do końca 2006 roku,
-dowóz do szkół radomskich dzieci niepełnosprawnych przez rodziców.
Najbliższa sesja Rady Gminy Jedlińsk zwołana jest na 30 marca br.
Ewa Koper

:: Czystość w gminie ::
Informujemy, iż w dniu 13.10.2005r. uległy
zmianie przepisy ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Przybyło obowiązków zarówno gminie, przedsiębiorcom świadczącym usługi komunalne jak i
mieszkańcom.
Właściciele nieruchomości mają, między
innymi, obowiązek:
-zbierania powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami opisanymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie
-gromadzenia nieczystości ciekłych, na terenach
nieskanalizowanych, w zbiornikach bezodpływowych ( oczyszczalniach przydomowych)
-zawierania umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych z uprawnionym przewoźnikiem,
przechowywania rachunków za wykonaną usługę do celów kontrolnych.
Z kolei w stosunku do przewoźników wprowadzono obowiązek sporządzania i przekazywania wójtowi w terminie do 15 dnia po upływie
każdego miesiąca wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarto lub rozwiązano umowy na świadczenie usług.
W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na realizację tych usług
gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie
odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
W takich sytuacjach Wójt z urzędu wydaje decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat
za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, ich wysokość, terminy, sposób i terminy udostępnienia
urządzeń lub zbiorników.
Górne stawki opłat za odbiór odpadów i
opróżnianie zbiorników bezodpływowych określi Rady Gminy w drodze uchwały.
Szczególnie istotne znaczenie będzie miało
selektywne zbieranie śmieci. Osobno trzeba będzie gromadzić, między innymi: odpady opakowaniowe, sprzęt AGD, suche gałęzie i chwasty,
wyeksploatowane baterie. Dzięki temu więcej
odpadów traﬁ do recyklingu i zostanie powtórnie wykorzystanych.
Przewiduje się niższe stawki opłat przy selektywnej zbiórce odpadów.
Uregulowania powyższe są zgodne z przepisami unijnymi; będą wprowadzane stopniowo na
terenie naszej gminy.
Piotr Okleja
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:: Uwaga rolniku ::
Czas składać wnioski o dopłaty bezpośrednie
Przypominamy, że wnioski o dopłaty należy składać w Biurze ARiMR w Radomiu przy ul. Lubelskiej
65 w terminie od 15 marca do 15 maja 2006 r.
UWAGA !! W roku bieżącym będą obowiązywały nowe druki wniosków.

PTASIA GRYPA ATAKUJE
W związku z narastającym zagrożeniem
wystąpienia „ptasiej grypy” proszę o rygorystyczne
przestrzeganie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
Rozwoju Wsi z dnia 16.02.2006 utrzymującego
zakaz:
1. Organizowania targów i wystaw z udziałem
żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek,
gołębi i strusi.
2. Utrzymywania w/w zwierząt na otwartej przestrzeni,
czyli jak wyjaśnia Główny Lekarz Weterynarii
przetrzymywanie drobiu w pomieszczeniach
zamkniętych lub, odgrodzonej przestrzeni, która
uniemożliwia dostęp do otwartych zbiorników
wodnych, linii brzegowej rzek i rozlewisk
wodnych. Aby wyeliminować zanieczyszczenie
paszy i wody odchodami i wydzielinami dzikich
ptaków, zadawanie pasz i wody może odbywać się
tylko w pomieszczeniach.
Ponieważ groźba zarażenia się tą wyjątkowo
niebezpieczną chorobą powraca do nas już po raz
drugi w ciągu ostatnich miesięcy przekażę Państwu
wszystkie informacje jakie udało mi się na ten temat
uzyskać.
Główne objawy kliniczne u drobiu to:
1.
2.
3.
4.

Zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków,
Silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych,
Kichanie, biegunka, duszność, nerwowość
Gwałtowny spadek nośności jajek, miękkie
skorupy jaj
Padnięcia mogą być też nagłe, bez widocznych
objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100 %.
Zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem,
w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych.
Wirus grypy może zachowywać aktywność w
środowisku kurnika przez 5 tygodni. W kale może
przetrwać co najmniej 35 dni w temperaturze 4 ºC
a w kurzu kurnika przez 2 tygodnie po usunięciu
drobiu. W wodzie / stawy/ przy temperaturze 22ºC
może przetrwać do 4 dni, ale już przy temperaturze
0 ºC ponad 30 dni.
Wirus może utrzymywać się w drobiowych
produktach mięsnych. Niszczy go obróbka termiczna
w temperaturze minimum 70 ºC. Wirus jest także
wrażliwy na powszechnie stosowane środki
dezynfekcyjne.
UWAGA !!! Powiatowy Lekarz Weterynarii
informuje, że Inspekcja Weterynaryjna nie prowadzi
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badań drobiu ani jego szczepień przeciwko ptasiej
grypie. Wszelkie propozycje pochodzące od osób
oferujących tego typu usługi mają na celu wyłudzenie
pieniędzy.
Irena Walczak
CHCESZ SIĘ USTRZEC PTASIEJ GRYPY ?
STOSUJ PONIŻSZE ZALECENIA
1. SPOŻYWAJ mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej
w temp. minimum 70 ºC.
2. MYJ dokładnie z użyciem detergentów wszystkie
przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem /deski, noże, talerze/ .
3. PAMIĘTAJ, że zamrożenie mięsa NIE NISZCZY wirusa ptasiej grypy
4. NIE DOTYKAJ, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu;
Przede wszystkim DOPILNUJ, ABY NIE ROBIŁY TEGO DZIECI.
5. ZADBAJ o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych
miejsc jego przetwarzania.
6. MYJ RĘCE po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; DOPILNUJ, ABY ROBIŁY TO TAKŻE DZIECI.
7. POMIĘTAJ, aby surowe mięso drobiowe nie
miało styczności z innymi produktami żywnościowymi.
8. BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAJ zaleceń
wydawanych przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej i Sanitarnej.
9. PRZYPOMINAMY o przestrzeganiu zakazu
przywozu z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz
trofeów myśliwskich.
Główny Inspektor Sanitarny

UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi stwarzanym przez psy
przebywające poza ogrodzeniem posesji
przypominamy, że ich właściciele ponoszą odpowiedzialność karno-administracyjną za wszelkie zdarzenia w tym zakresie.
Apelujemy o odpowiednie zabezpieczenie posesji przed wydostawaniem
się psów na przyległe tereny i zgodne z
przepisami postępowanie z nimi, tj. przestrzeganie obowiązku rejestracji psów ras
agresywnych, terminów szczepień, zakładania kagańców, itd.

:: Wykaz jednostek prowadzących badania sprzętu ochrony roślin ::
powiat

l.p.

Nazwa przedsiębiorstwa

Miejsce
prowadzenia
działalności

Rodzaj badanego
sprzętu

Białobrzegi

1

Naprawa maszyn rolniczych
i pojazdów mechanicznych
Rafał Szeliga

Przybyszew 137
26-803 Promna

Polowy
sadowniczy

1

Zakład Zaopatrzenia
Ogrodniczego- Spółdzielnia w
Warce

ul. Kolejowa 2
05 – 660 Warka

sadowniczy

048 6672126
0502057190

2

Stanisław Kępka – Zakład
Usługowo – Handlowy na
Rzecz Rolnictwa

ul. Lipowa 11
05 –640
Mogielnica

Polowy,
sadowniczy

048 6635303

3

Blacharstwo, lakiernictwo
pojazdowe Badania
opryskiwaczy Stanisław
Balikowski

Klonowa Wola 9 a
05 – 660 Warka

sadowniczy

048 6677109

4

„ALMARK” Marek Noga

Skurów 15
05 – 600 Grójec

sadowniczy

048 6612776
0601217424

Grójec

telefon
048 6152405

5

Aleksandrówka 4
„ELSAD – usługi Jacek Wójcik 05 – 622 Belsk
Duży

sadowniczy

48 6611113
0502874959

6

Dobrzyński Maciej Mechanika
Pojazdowa Sprzedaż Części
Zamiennych

ul. Piotra
Wysockiego 7
05 – 660 Warka

sadowniczy

048 6670380

Kozienice

1

Usługi Transportowe Wiesław
Deszczka

Holendry
Kozienickie 13 ,
26-900 Kozienice

polowy

048 6143218
0604140068

Lipsko

1

Gminny Związek Rolników
Kółek i Organizacji Rolniczych

ul. Kółek
Rolniczych 1
27-300 Lipsko

Polowy
sadowniczy

048 3780103
048 3780118

1

„ZYBI-2000” Biernacki
Zygmunt Piotr

ul. Warszawska 21
Góra Kalwaria
-Czersk

Polowy
sadowniczy

022 7273745
0603379433

1

Zdzisław Konopacki

ul Przemysłowa
26
26-400 Przysucha

Polowy
sadowniczy

048 3833064
0609134706

2

Hubert Konopacki

Nowy Kaweczyn
32

Polowy
sadowniczy

695662779

1

Pomocnicze Gospodarstwo
przy Zespole Szkół
Agrotechnicznych w Radomiu

Ul. Przytycka 4
26-600 Radom

Polowy
sadowniczy

048 3699419
w godz. 8-15

Piaseczno

Przysucha

Radom
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:: S P O R T ::
Wielu kibiców sportowych, uważa, że okres zimowy jest
nudny, odbywa się bowiem niewiele imprez. Dla sportowców
amatorów to czas odpoczynku i marazmu. Przeczą tym teoriom
przedstawiciele naszej gminy. Udane występy pingpongistów, lekkoatletów i przełajowców świadczą, że i w środowiskach lokalnych,
jeśli się tylko chce, można sporo dokonać.
Święto „kiboli” we Wsoli
Tenisiści stołowi OSP Wsola rozpoczęli rewanżową rundę
rozgrywek V ligi jako liderzy, mając przewagę 2 pkt. nad zespołem Spójni IV Warszawa. Łatwo wygrali mecze z Kontrą Zalesie
10:2, AZS Politechniką Warszawa 10:3 i Mszczonowianką 10:6.
Ale na ostateczne rozstrzygnięcia trzeba było czekać do ostatniej
kolejki. Nasza drużyna wyjeżdżała bowiem do Warszawy i żeby
awansować mogła sobie pozwolić nawet na porażkę ze Spójnią, ale
tylko w najniższym wymiarze, tzn.10:8. Warszawianie przystąpili
do tego spotkania z dwoma innymi, mocniejszymi niż w pierwszym meczu, zawodnikami. Rozgorzał emocjonujący bój. Każda
gra była niezwykle ważna, stąd też wiele pojedynków kończyło się
po wyrównanej, pięciosetowej walce. Pierwsze cztery gry singlowe kończą się remisem 2:2, po deblach było 3:3 i... coś się zacięło
w naszym zespole. Po czternastu grach na tablicy widniał niekorzystny wynik 9:5. Rywalom ze stolicy do awansu wystarczało w
trzech kolejnych pojedynkach odnieść jedną wygraną. Ale zawodnicy Wsoli nie załamali się. Swoje gry wygrali Dariusz Wieczorek
i Krzysztof Wieczorek A zatem - 9:7 i do stołów podeszli z naszej
strony Krzysztof Kobiałka i Jan Respondowski. Wynik spotkania Krzyśka był istotniejszy - decydował bowiem o końcowym
rezultacie. Po czterech setach 2:2. W piątym prowadził warszawianin 10:8, ale cztery kolejne punkty z rzędu zdobył Kobiałka i
jest awans!!! . Ostatnie spotkanie skończyło się zwycięstwem Respondowskiego , a cały mecz remisem 9:9. Tak więc, fani tenisa

D. Wieczorek (przodem) jest silnym punktem zespołu Wsoli
mogą świętować ! W przyszłym sezonie ekipa OSP Wsola występować będzie w IV lidze. Brawo! Przypomnijmy, że nasz zespół
w rozgrywkach nie przegrał żadnego meczu, a o jego sile stanowił
ustabilizowany, wyrównany skład. Przystępując do rozgrywek
czwartoligowych powinien być jednak uzupełniony solidniejszymi rezerwami.
Gwiazdeczki małej piłeczki
Natomiast młodzi adepci tenisa stołowego bardzo dobrze
sobie radzą w eliminacjach do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. Ponieważ rokrocznie nasi pingpongiści reprezentują region radomski w zawodach wojewódzkich także w bieżącym sezo-
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nie są zaliczani do grona faworytów. W pierwszym etapie – międzygminnym – bez problemów uporali się z ekipami Zakrzewa i
Jastrzębi. Na szczeblu powiatowym walka była już bardziej wyrównana. Najbardziej zacięte pojedynki toczyły drużyny chłopców. W
ﬁnałowym meczu, w kategorii szkół podstawowych, Paweł Langierowicz, Krzysztof Cielniak i Kamil Struzik z PSP Jedlińsk udanie
zrewanżowali się rywalom z Wolanowa za porażkę 2:3 w meczu
grupowym, zwyciężając 3:1. Ta sama sztuka udała się tenisistom ze

Reprezentantki PSP Jedlińsk - Ż. Kucharczyk i A. Szymczak
Wsoli. Maciej Wieczorek, Damian Dupla i Patryk Kiełbasa, mimo
porażki w fazie eliminacyjnej, w meczu o trzecie miejsce, zagrali
skuteczniej z zespołem PSP Kłonówek i wygrywając 3:2 zapewnili
sobie awans do szczebla międzypowiatowego igrzysk. Wśród gimnazjalistów, walkę o trzy premiowane miejsca toczyły teamy Wolanowa, Parznic, Jedlini Letnisko i Wsoli. Ostatecznie zakończyła
się ona wygraną PG ze Wsoli, które reprezentowali Adrian Durak,
Dominik Kiełbasa i Jarosław Wójtowicz. Dominacja dziewcząt
PSP Jedlińsk była wyraźna. Anita Szymczak, Żąneta Kucharczyk
i Kamila Kobiera łatwo wygrywały swoje mecze. Opór postawiły
jedynie reprezentantki PSP z Kowali, które jednak i w pojedynku
grupowym oraz ﬁnale uległy jedlińszczankom 1:3 i 0:3. W ﬁnale
gimnazjalistek doszło do spotkania złotych i srebrnych medalistek
z ubiegłego sezonu . Zespół z Jedlińska , broniący tytułu mistrza,
grając w składzie Natalia Lis, Zuzanna Trześniewska i Marta Marszałkiewicz ponownie pokonał 3:1 silną ekipę Wolanowa.
W ﬁnałach międzypowiatowych rywale będą jednak trudniejsi. Wydaje się, że największe szanse na medale i awans do igrzysk
wojewódzkich mają obydwa zespoły dziewcząt.
Wspaniale w Spale
Do Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w LA
nasi reprezentanci kwaliﬁkowali się sporadycznie. Głównie z powodu braku odpowiedniej bazy do treningu w okresie jesienno
– zimowym i niewielkich możliwości uzyskania minimum wynikowego, będącego wymogiem dopuszczenia do startu. Joanna
Pluta - najlepsza zawodniczka ubiegłego sezonu w skoku w dal w
regionie radomskim – już w pierwszym , grudniowym mityngu
w Warszawie zapewniła sobie prawo występu w Halowych Mistrzostwach Polski. Po skoku na odległość 5,41 m mogła spokojnie
przygotowywać się do najważniejszej imprezy sezonu halowego.
W Spale, na obiektach Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich zaprezentowała się udanie. Jedynie pierwszy skok, oddany
sporo sprzed „belki” był krótki. W kolejnych pięciu , uzyskiwała
wyniki lepsze od swojego rekordu życiowego. Najlepszy rezultat
osiągnęła w ostatniej próbie - 5, 62 m. Tak daleko w okręgu ra-

domskim nie skakała żadna dziewczyna od ponad 20 lat! Skok ten
wystarczył do zajęcia w Mistrzostwach Polski znakomitej, choć tak
bardzo nie lubianej przez sportowców, czwartej lokaty. Uzasadnioną radość reprezentantki ULKS Jedlińsk z dobrego występu zmącił
fakt, że od zdobycia medalu dzielił ją tylko centymetr, do drugiego
miejsca zabrakło dwa centymetry. Cóż, taki jest urok sportu. Może
nie zabraknie łutu szczęścia w lipcowych ﬁnałach Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży.
Grad medali w hali
Młodzicy ograniczyli swoje występy pod dachem do startu w halowych mistrzostwach okręgu radomskiego. Lekkoatleci
PG Jedlińsk zaprezentowali się w nich niezwykle korzystnie. Po
czterodniowych eliminacjach okazało się, że nasi reprezentanci
wywalczyli aż 26 osobostartów w ﬁnałach. Wyniki, które dawały awans do najlepszych szesnastek uzyskało jeszcze kilkoro naszych zawodników, ale regulamin imprezy dopuszczał możliwość
udziału w ﬁnałach maksymalnie trzech uczniów reprezentujących
tę samą szkołę w konkurencji. Finałowe zmagania, które odbyły
się 27 lutego w hali radomskiego MOSiR-u, rozpoczęły się€ od
mocnego wejścia miotaczy. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy w
konkurencji pchnięcia piłką lekarską odnieśli podwójne zwycięstwa. Wśród dziewcząt triumfowała Paulina Świniarska, a niespodziewane drugie miejsce wywalczyła Katarzyna Wójcik. Punkt do
klasyﬁkacji zespołowej dorzuciła jeszcze Malwina Kurpik, ostatecznie zajmując szóstą lokatę. Nie zawiedli ich koledzy. Po złoty
krążek sięgnął Piotr Fijałkowski, a za nim uplasował się Mateusz
Klocek. Trzecie zwycięstwo indywidualne dla Jedlińska, rzutem na
taśmę, „wybiegała” Ola Skoczek na dystansie 30 m. W tej konkurencji, po drugi swój medal, tym razem brązowy, sięgnęła Paulina Świniarska. Kolejne, dwa srebrne krążki, to miłe zaskoczenie.
Udany skok Justyny Jarosińskiej na wysokości 135 cm wystarczył
do zajęcia drugiej lokaty w skoku wzwyż. Znakomity bieg Żanety Halczyn na dystansie 400 m zakończył się sporym sukcesem
pierwszoklasistki jedlińskiego gimnazjum. Uległa ona zaledwie o
0,16 sek. zdecydowanej faworytce z Jedlni Letnisko, pokonując
inne kandydatki do medali, w tym szkolną koleżankę Wiolettę Jakubiak, która swój start zakończyła na czwartej pozycji. Na najniższym stopniu podium stanęli: płotkarka Kinga Mularska oraz
biegający na dystansie 400 m Arkadiusz Kapusta. Trzeba dodać, że
wyścigi na 400 m w radomskiej hali przypominały nieco zmagania
łyżwiarzy uprawiających short-track. Zajęcie dobrego miejsca po
starcie i umiejętne blokowanie rywali na wirażach gwarantowało korzystny wynik. Dlatego też, cieszy postawa naszych biegaczy,
którzy nie wystraszyli się bardziej doświadczonych rywali. Reasumując, reprezentanci Jedlińska 10-krotnie stawali na podium.
Punkty do klasyﬁkacji zespołowej, oprócz wcześniej wspomnia-

Najlepsi miotacze - M. Klocek i P. Fijałkowski

nych , dorzucili jeszcze: Ż. Halczyn i A. Kapusta ( czwarte miejsca
- odpowiednio w biegu na 30 m przez płotki i skoku wzwyż), K.
Mularska - skok wzwyż , Katarzyna Nowicka – 30 m ppł, Albert
Sąpór – 30 m ( wszyscy 5 miejsce) oraz Mateusz Bujała –szósty na

Po dekoracji sprinterek - A. Skoczek (w środku) i P. Świniarska
(z prawej)
30 m ppł. Okazały puchar Radomskiego Związku Lekkiej Atletyki
za zajęcie I miejsca drużynowo odebrała nasza ekipa. W pokonanym polu pozostały szkolne reprezentacje triumfatorów z ubiegłych lat - gimnazjów nr 1 , 8 , 22 z Radomia oraz Jedlni-Letnisko.
W dotychczasowej, sześcioletniej historii halowych mistrzostw
ROZLA było to pierwsze zwycięstwo gimnazjalistów z Jedlińska w
klasyﬁkacji zespołowej. A zatem można optymistycznie prognozować. Nie powinno zabraknąć udanych wiosennych startów na
otwartych stadionach.
Na lotnisku jak po ściernisku
Swoistym preludium letniego sezonu lekkoatletycznego są
biegi przełajowe. Są one często przeprowadzane w złych warunkach atmosferycznych. Mróz, wiatr, zaśnieżone lub błotniste trasy
to trudności, z którymi muszą się zmierzyć zawodnicy. Udział w
zawodach tego typu wymaga nie tylko dobrego przygotowania
kondycyjnego, ale również dużej odporności psychicznej. Niestety, w tym roku długa zima dokuczyła przełajowcom. Dlatego też
do Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików i Juniorów, które
odbyły się 11 marca w Elblągu, nasi biegacze przystąpili praktycznie bez startów kontrolnych. Na wytyczonych na płycie lotniska
płaskich trasach dodatkowym przeciwnikiem startujących były
zamarznięte grudy ziemi i lód. Ale i w tych warunkach reprezentanci ULKS Jedlińsk, udowodnili, że należą do czołówki makroregionu. Do klasyﬁkacji współzawodnictwa młodzieży prowadzonej przez Ministerstwo Sportu zdobyli 8 punktów ( w 2005 r.- 3
pkt), plasując się drużynowo w dziesiątce najlepszych klubów na
terenie Mazowsza, Warmii i Mazur. Indywidualnie wśród młodzików najlepiej zaprezentował się Tomasz Giska, który na dystansie
3000 m minął linię mety jako szósty. W tym samym biegu Piotr
Szymański był czternasty. W biegu dziewcząt na 2500 m na siódmym miejscu ﬁniszowała Wioletta Jakubiak. Bardzo udany bieg
zaliczył Arkadiusz Kapusta, który rywalizację z wieloma starszymi
o rok przeciwnikami ukończył na dziesiątej pozycji. W gronie juniorów młodszych rywalizowano dodatkowo o awans do ﬁnałów
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Prawo startu w tej imprezie
dawało zajęcie miejsca w czołowej dwunastce. Tym razem, gimnazjalistom z Jedlińska nie udało się tego dokonać. Blisko tego celu
byli Szymon Lipiec – piętnasty na 5000 m oraz Justyna Maj, która
wywalczyła szesnastą lokatę na dystansie 3000 m.
Krystian Kilar
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