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:: Słowo Wójta ::
Szanowni Państwo właśnie rozpoczęły się wakacje. Dla dzieci i młodzieży to okres
wypoczynku po ciężko przepracowanym roku szkolnym a dla nas czas na przeprowadzenie prac remontowych i porządkowych w obiektach i budynkach szkolnych.
W okresie wakacji przystępujemy do wykonania:
1. Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Publicznych w Wierzchowinach, Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Jedlińsku.
2. Remontu dachów na obiektach szkolnych w Ludwikowie, Starych Zawadach , Wsoli i Domu Nauczyciela w Jedlińsku.
3. Remontu ogrodzenia przy szkole w Bierwcach.
4. Budowy boiska do koszykówki ze sztuczną nawierzchnią przy PSP Jedlińsk.
5. Planujemy również w roku bieżącym wymianę stolarki w szkołach w Jedlance i Ludwikowie.
O pozostałych inwestycjach prowadzonych w tym roku możecie się Państwo dowiedzieć z artykułu „Gmina Jedlińsk pozyskuje fundusze...”
Uczniom i pedagogom życzę udanego wypoczynku a grupom remontowym szybkiego i sprawnego zakończenia zleconych prac.
Wojciech Walczak

„Chrońmy by przetrwać, chrońmy by żyć”
Kolejny raz Publiczna Szkoła Podstawowa im. T.
Kościuszki w Jedlińsku była organizatorem gminnych
konkursów, skierowanych do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.
2 czerwca 2006r w naszej szkole miało miejsce podsumowanie:
• VI GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO o treściach ekologicznych - koordynator
konkursu – nauczyciel matematyki - Anna Stanik.
Zadania, które rozwiązują uczniowie w okresie przygotowawczym oraz w dwóch etapach: szkolnym i
gminnym w swoich treściach zawierają informacje o
zagrożeniach środowiska bądź sposobach jego ratowania.
W tegoroczny konkurs matematyczny zaangażowali
się uczniowie z sześciu szkół, najlepszymi okazali się:
Paweł Gniadek ucz. kl. VI PSP w Jedlińsku
Przemysław Kaczor ucz.kl.VI PSP we Wsoli.
Zwycięzcy, wyróżnieni uczniowie oraz uczestnicy
konkursu otrzymali upominki ufundowane przez
szkołę.
• V GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
z tegorocznym hasłem:
„KWIATY NASZYCH ŁĄK, PÓL, OGRODÓW”
– koordynator konkursu -nauczyciel plastyki – Bożena Cieślak.
W konkursie plastycznym wzięło udział 152 uczniów
również z terenu całej gminy. Zrealizowane przez
uczniów piękne prace plastyczne nie tylko wzbogaciły
umiejętności warsztatu plastycznego, ale także uwrażliwiały na piękno kształtów i barw w świecie przyrody oraz promowały uzdolnienia plastyczne uczniów
poszczególnych szkół. W konkursie nagrodzono 82
autorów prac plastycznych z: Bierwiec – 10, Jedlanki – 6, Wierzchowin – 10, Wsoli - 9, Starych Zawad
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– 16 i Jedlińska – 33. Piękne szklane puchary, kielichy
kryjące w sobie subtelną magię zasponsorowała Huta
Szkła BERTA ze Wsoli.
•IV GMINNEGO KONKURSU WIEDZY O GMINIE: „CZY ZNASZ SWOJĄ GMINĘ ?”– koordynator – nauczyciel przyrody – Elżbieta Religa.
2 czerwca miał miejsce ﬁnał tego konkursu. Na
bardzo dokładne pytania dotyczące wiedzy o gminie oraz wiedzy ekologicznej odpowiadali uczniowie
oceniani przez Komisję. Najlepszą okazała się PSP w
Ludwikowie, II miejsce zajęła drużyna z PSP z Jedliń-

ska i Wierzchowin. Fundatorem nagrody głównej w
konkursie był Wójt Gminy. Pozostałe drużyny zostały
obdarowane upominkami zakupionymi ze środków
naszej szkoły.
Konkursom od wielu lat towarzyszy ekologiczne
hasło:„CHROŃMY BY PRZETRWAĆ, CHROŃMY
BY ŻYĆ”. W tegorocznym podsumowaniu wzięły
udział władze kuratoryjne, oświatowe i administracyjne. Dedykacją dla wszystkich gości, nagrodzonych
uczniów, nauczycieli był występ artystyczny uczniów
naszej szkoły przygotowany pod kierunkiem p.Agaty
Kowalczyk.
Bożena Cieślak

:: Sukcesy koła ::

Koło Humanistyczne działające przy Publicznym Gimnazjum im. W.
Gombrowicza
we Wsoli ma
na swoim koncie realizację
poważnych
projektów.
W listopadzie 2005 r.
członkowie
koła
zainicjowali akcję
„Pleciemy białe bransoletki”.
Akcja ta pod
patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej
(CEO) polegała na zamanifestowaniu swojej solidarności z krajami Trzeciego Świata. Symbolem
walki z ubóstwem jest biała bransoletka.
W listopadzie członkowie koła rozpoczęli także
realizację projektu Literacki Atlas Polski ogłoszonego przez CEO i Instytut Książki w Krakowie.
Jest to program edukacyjno-wydawniczy, w którym uczniowie pod opieką nauczycieli poszukują
świadectw literackich w swoim regionie. Opracowane przez młodzież materiały zamieszczane
są na interaktywnej mapie Polski, a najciekawsze
znajdą się w wydanym drukiem „Literackim Atlasie Polski”.
W ramach projektu, któremu nadaliśmy tytuł
Witold Gombrowicz i jego wakacje we Wsoli, udało się sporządzić katalog dzieł pisarza wraz z ich
krótkim opisem, katalog dzieł o Witoldzie Gombrowiczu. Na stronie internetowej CEO można
przeczytać obszerny artykuł o związkach Witolda
Gombrowicza z naszą miejscowością (WWW.ceo.
org.pl).
W projekcie brało udział 257 szkół z całej Polski. Projekt „Witold Gombrowicz i jego wakacje
we Wsoli” odniósł sukces. Został wyróżniony
przez CEO. Zaproszono nas na Ogólnopolską Prezentację Projektów Młodzieżowych, która odbyła
się 28 maja 2006 roku Aby podkreślić znaczenie
tego sukcesu, należy wspomnieć, że zaproszonych
szkół realizujących ten projekt było tylko 10.
W prezentacji udział wzięło także 250 uczestników X Światowego Kongresu Edukacji Obywatelskiej. Reprezentowali oni organizacje zajmujące
się edukacją obywatelską z całego świata, m.in. z
USA, Chin, Niemiec, Kuby, Argentyny i Tanzanii
czy Republiki Południowej Afryki. Dla uczniów
dużym wyzwaniem było prezentowanie swoich
projektów w języku angielskim. Oprócz nas prezentowano 60 innych projektów.

Działający w naszej szkole amatorski teatr „Na
poważnie” od stycznia 2006 realizował projekt pn.
„Zachowanie wzorowe nasz teatr ci podpowie”
wyróżniony w konkursie grantowym przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. Projekt przewidywał realizację cyklu przedstawień o charakterze proﬁlaktycznym i działań
związanych z omawianym problemem: agresją i
przemocą w szkole, uzależnieniami od alkoholu,
nikotyny, narkomanii. 14 marca odbyło się pierwsze przedstawienie i pierwsze spotkanie z gośćmi
– przedstawicielami Policji z Radomia i Jedlińska.
W kwietniu, maju i w czerwcu młodzież szkolna
oglądała kolejne inscenizacje.

5 czerwca członkowie Amatorskiego Teatru
„Na poważnie” zostali zaproszeni do przedstawienia sztuki antynikotynowej w Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku. Dla uczniów ze Wsoli był to
pierwszy występ poza macierzystą szkołą..
Zwieńczeniem działalności Koła Humanistycznego był sukces sześcioosobowej grupy z klasy
Ia. Brała ona udział w ogólnopolskim konkursie
edukacyjnym pt. „108 błogosławionych wśród
nas” organizowanym przez Muzeum Powstania
Warszawskiego i Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” Zadaniem młodzieży było opracowanie
żywotów trzech wybranych męczenników II wojny światowej, którzy zginęli za wiarę i ojczyznę.
Nasz wybór padł na trzech błogosławionych: ks.
prof. Franciszka Rosłańca, urodzonego w Wyśmierzycach, ks. Kazimierza Sykulskiego z Końskich i mało u nas znanego brata Józefa Zapłatę
– zakonnika ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego (Poznańskie). Nasze prace hagiograﬁczne
oraz praca plastyczna tak bardzo się podobały,
że nagrodzono nas II miejscem w kategorii gimnazjum. Ponad 130 prac konkursowych oceniali m.in. prof. Jan Żaryn, o. Gabriel Bartoszewski
OFM, dr Karol Mazur. 13 czerwca 2006 r. zostaliśmy zaproszeni na galę konkursową. Patronat nad
konkursem objęli: Prymas Polski ksiądz Kardynał Józef Glemp, Prezydent RP Lech Kaczyński,
Prezes IPN Janusz Kurtyka, Polskie Radio, KAI,
„Gość Niedzielny”.
Anna Skrzynecka
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:: Z życia PSP w Jedlance ::
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance 24.04.2006r. minęła II rocznica nadania imienia placówce. Był to bardzo uroczysty dzień. Z tej okazji odbył się II Konkurs
Wiedzy o Patronach Szkoły, gdzie dzieci wykazały się
bardzo dużą wiedzą na temat braci Załuskich- ich
życia i działalności. Dzień minął pod hasłem:
„I będziemy tak trwać...”Ukoronowaniem obchodów było zasadzenie przez każdą klasę swojego drzewa na terenie przyszkolnym.
Uczennica naszej szkoły Klaudia Podgórzec wzięła
udział w ﬁnale I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Majki Jeżowskiej, na którym zaśpiewała piosenkę
„Laleczka z saskiej porcelany”.
W maju uczniowie naszej szkoły brali udział w Mistrzostwach Juniorów Powiatu Radomskiego w szachach- Makowiec 2006. Drużynowo zajęli III miejsce.

W dniach 05- 09.06. 2006r. uczniowie naszej szkoły
odpoczywali w górach, w Poroninie. Poznawali piękno naszego kraju, zaznajomili się z historią odwiedzanych miejsc (Kraków, Poronin, Zakopane, Wadowice,
Wieliczka) oraz poznawali nasze dziedzictwo kulturowe. Ten wyjazd, w ramach ogłoszonego przez Senat
Roku 2006- Rokiem Języka Polskiego, pozwolił dzieciom poznać bogactwo i różnorodność polszczyzny.
Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z gwarą góralską.
Na progu wakacji życzymy wszystkim dzieciom i
nauczycielom udanego wypoczynku wakacyjnego.
Anna Paszkiewicz
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PG IM. BP. PIOTRA
GOŁĘBIOWSKIEGO W JEDLIŃSKU
Nadszedł czas upragnionych wakacji. Podsumujmy
mijający rok szkolny pod względem sukcesów naukowych. Możemy poszczycić się wieloma osiągnięciami
z różnych dziedzin nauki. Do najważniejszych należą:
XXIX Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym:
drużyna w składzie: Katarzyna Kapusta, Mateusz
Krupa, Emilia Trojanowska zajęła III miejsce w eliminacjach wojewódzkich Mazowsza;
•„Mazowsze - moja mała ojczyzna” - konkurs o zasięgu wojewódzkim zorganizowany przez Muzeum
Niepodległości w Warszawie w kategoriach :
a) gawęda: Eliza Wójcik - I nagroda
b) album: Martyna Kwiecień - I nagroda
c) plakat: Małgorzata Kalbarz - wyróżnienie
• „Ziemia Radomska w okresie Jagiellońskim” -IV Powiatowy Konkurs Historyczno-RegionalnyMODN w
Radomiu:
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- Kamil Jurczak - laureat (I miejsce)
- Anna Włodarczyk - laureatka (II miejsce)
- Martyna Kopcinska - ﬁnalistka (X miejsce)
•„Z matematyką do Europy” – IV Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny zorganizowany przez
MODN w Radomiu :
- Marta Dorocińska - II miejsce w ﬁnale
- Sylwia Jędrasiewicz – II miejsce w ﬁnale
- Marta Sobień - II miejsce w ﬁnale
- Damian Kociński - III miejsce w ﬁnale
- Kamil Jurczak - ﬁnalista
- Mateusz Imiołek - ﬁnalista
•„Poznaj i szanuj prawa natury” – II Międzypowiatowy Konkurs Ekologiczny zorganizowany
przez MODN - drużyna w składzie: Agnieszka Kondys, Katarzyna Giska, Milena Kwiecień zajęła III
miejsce w ﬁnale; „Zielinek się zieleni, czyli gwarą
opowiadamy o tradycji Świąt Wielkanocnych” - VII
Regionalny Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski zorganizowany przez PG Nr 5 w Radomiu pod patronatem Katolickiego Centrum Młodzieży „ARKA”:
- Eliza Wójcik - II miejsce
„Polscy Nobliści - Henryk Sienkiewicz „ - Międzypowiatowy Konkurs Literacki zorganizowany przez
MODN:
- Sylwia Padewska - II miejsce w ﬁnale
„Powstanie Warszawskie w naszej świadomości”
- Międzyszkolny Konkurs Artystyczny zorganizowany przez PG Nr 1 w Jedlni Letnisko pod honorowym patronatem „Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944” w kategorii recytacja:
- Ewelina Walczak - I miejsce- Magdalena Gryza - III
miejsce Wszystkim uczniom oraz opiekunom , którzy
przygotowywali do poszczególnych konkursów gratulujemy osiągniętych wyników.

GALA NAD GALE

„Pomagając innym, stajemy się lepsi”. (Bp J. Chrapek)
29 maja 2006 r w Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu odbyła się gala VII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”.
Celem tego konkursu jest promowanie pozytywnych,
prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz
najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów,
szkoły, klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości, na co dzień jako antidotum na agresję i brutalizację życia.
Konkurs jest organizowany w 85 miastach całej Polski.

Z Publicznego Gimnazjum im. Bpa P. Gołębiowskiego
:: I Zlot Camper Club Poland ::
do Konkursu zostały zgłoszone 4 uczennice: Marta Dorocińska uczennica kl. III c, Sylwia Jędrasiewicz z kl.
III c, Agnieszka Kondys z kl. III d, Izabela Malinowska z kl. II d. Dziewczęta zostały wytypowane przez
wolontariuszy i nauczycieli. Kapituła po wysłuchaniu
prezentacji oraz zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją (opiniami, zaświadczeniami, rekomendacjami) 21 nominowanych wybrała Ósemkę Wspaniałych.
Wśród tej wspaniałej grupy znalazła się nasza uczenniW dniach 12, 13, 14 maja na stadionie GOSiR w
ca Marta Dorocińska. Dyplom oraz bilet na wycieczkę
do Wilna wręczał Prezydent miasta Radomia Zdzisław Jedlińsku odbył się I zlot CamperClubPoland. HoMarcinkowski i Dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej norowy patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu
ks. Radosław Walerowicz. Marcie i pozostałym (też Radomskiego - Zdzisław Kieszkowski.
Wspaniałym) Sylwii, Agnieszce i Izie z serca gratuluję
życząc takiej wrażliwości na drugiego człowieka, która
pozwoli kroczyć przez kolejne etapy życia tak, aby być
szczęśliwym i uszczęśliwiać innych.
Jolanta Politowska

:: III zlot w Domaniowie ::

Więcej informacji na temat kamperów można
uzyskać na stronie www.camperclubpoland.pl
Związek Gmin Radomka już po raz trzeci zorganizował rowerowy zlot dla ponad 600 uczestników. Młodzież z Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku, Wsoli i
Wierzchowin w liczbie 80 uczniów oraz 5 opiekunów,
ubrana w koszuli i czapki ufundowane przez Związek
Gmin, dotarła w piękny słoneczny dzień wyznaczonymi szlakami rowerowymi nad zalew w Domaniowie. Tradycyjnie straty energi młodzi ludzie uzupełniali przygotowanym dla nich bigosem i kiełbaskami
z grila.Organizatorzy jak zwykle nie zawiedli i przygotowali dużo atrakcji, a mianowicie: pokaz motolotniarstwa,pokaz Trialu KS.AQUILA Stryszów, prezentację WORD oraz tor przeszkód. Uczestnicy pikniku
zdobyli liczne nagrody.Rower w tym roku traﬁł do
Zakrzewa.Miejsce II zajęła drużyna z Gimnazjum we
Wsoli.Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok
nad zalew do Domaniowa.
Ewa Oﬁara

:: Sobótka ::
Jak każe tradycja, w wigilię Św. Jana 23 czerwca
2006r. rozpalono ogniska sobótkowe w Jedlińsku
i Lisowie. Były konkursy, śpiewy i przednia zabawa.Konkurs na najładniejszy wianek toczył się
na oczach wszystkich uczestników imprezy. Wyplecione wianki, popłynęły w dół rzeki Radomki
do Wisły, do morza... Do późnych godzin szukano kwiatu paproci, którego posiadanie sprawi ,że
zwykły człowiek może otrzymać wszystko czego
tylko zapragnie. Szczęśliwy znalazca, otrzymał
piękną przytulankę.
Halina Głuch

:: Ogłoszenie ::
Właścicieli ﬁrm działających na terenie
Gminy Jedlińsk,
informujemy o możliwości
zamieszczenia danych o ﬁrmie
na oﬁcjalnej stronie internetowej Gminy Jedlińsk
www.jedlinsk.pl.
Zainteresowanych prosimy o kontakt
e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl
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:: 75 lat OSP - Jankowice ::

:: Władze gminne OSP ::

W 3 maja 2006 roku w Jankowicach obchodzono uroczyście 75 lecie OSP. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w miejscowym
kościele paraﬁalnym a następnie strażacy w
szyku przemaszerowali do remizy OSP. Uroczysty apel przed remizą był zakończeniem
obchodów.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowicach
powstała 8 marca 1931 roku. W chwili powstania liczyła 26 członków. Naczelnikiem
nowo powstałej straży został Kazimierz Piekarski, jego zastępcą Kazimierz Wardawy, natomiast prezesem Proboszcz Paraﬁi Ks. Stefan
Wadowski a wiceprezesem Jan Sambor.
W 1936 roku w marcu podjęto decyzję o
budowie drewnianej remizy strażackiej.

W dniu 17 czerwca 2006 r. odbył się IV
Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jedlińsku.
Na zjeździe wybrano Zarząd Gminny ZOSP
na pięcioletnią kadencję w następującym składzie osobowym:
Prezes: Wojciech Walczak
Wiceprezes: Janusz Mazan
Wiceprezes: Bogumił Ferensztajn
Komendant Gminny: Jerzy Przybyłowski
Sekretarz: Genowefa Szpotowicz
Skarbnik: Sławomir Karaś
Członek Zarządu: Wojciech Pyrek
Członek Zarządu: Marek Wędzonka
Członek Zarządu: Grzegorz Wójcik
Członek Zarządu: Ireneusz Małek
Członek Zarządu: Tadeusz Broda
Członek Zarządu: Czesław Śpiewakowski
Członek Zarządu: Dariusz Sobień
Członek Zarządu: Stanisław Walczak
Członek Zarządu: Kazimierz Rudecki
Członek Zarządu: Tomasz Kopciński
Członek Zarządu: Zygmunt Śpiewakowski
Członek Zarządu: Radosław Langierowicz
Członek Zarządu: Bogdan Mularski
Członek Zarządu: Janusz Śliwowski
Członek Zarządu: Arkadiusz Wieczorek
Członek Zarządu: Sylwester Wieczorek.

Obecnie OSP w Jankowicach liczy 24 członków. Posiada podstawowy sprzęt gaśniczy, 2
motopompy oraz samochód gaśniczy marki
Żuk, murowany budynek z salą widowiskową,
garażem, zapleczem socjalnym i sanitarnym.
W dniu 3 maja 2006r.druhowie tejże straży
podjęli decyzję o ufundowaniu sztandaru.
Obok młodych strażaków są druhowie o
kilkudziesięcioletnim członkostwie jak: Eugeniusz Popławski, Paluch Henryk, Adamczyk
Antoni, Jurczak Czesław.
W dniu 25.02.2006 r. OSP wybrała na 5-cio
letnią kadencję nowy zarząd:
Prezes:
Tomasz Kociński
Naczelnik: Zygmunt Śpiewakowski
V-ce prezes: Kazimierz Szymański
Sekretarz: Stanisław Kowalczyk
Skarbnik: Czesław Jurczak
Gospodarz: Marian Markiewicz
Nowo wybranemu Zarządowi życzymy
owocnej pracy.
Genowefa Szpotowicz

Genowefa Szpotowicz
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:: Ogłoszenie ::
Pacjenci SP ZOZ w Jedlińsku
(ośrodki zdrowia w: Jedlińsku,
Wsoli, Bierwcach)
w godz: od 18:00 – 8:00 codziennie
a w dni wolne od pracy przez całą
dobę korzystają z pomocy
lekarskiej i pielęgniarskiej
w Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu ul. Tochtermana 1,
tel. 999
dyr. SP ZOZ
lek.med. Maria Jasonek

:: W hołdzie Janowi Pawłowi II ::

ORKIESTRA OSP

18 maja 2006 roku w Wadowicach odbył się
organizowany przez Zarząd Główny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych urodzinowy koncert pod hasłem: „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi
Pawłowi II w hołdzie”.

Na wadowickim rynku spotkało się 66 orkiestr
dętych OSP z całej Polski.
W koncercie, wśród ok. 2 tys. muzyków, udział
wzięła również orkiestra dęta OSP z Jedlińska.
Orkiestry wykonywały repertuar z towarzyszeniem chórów oraz solistów: Natalii Zabrzeskiej
– sopran oraz Mieczysława Błaszczyka – tenor.
Uroczystość poprzedziła msza św. koncelebrowana przez kardynała Stanisława Dziwisza. Koncert odbył się pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
A.Rajkowski

MŁODZIEŻ

Papież kochał młodzież i było to uczucie odwzajemnione, czego najlepszym dowodem jest pamięć
o Nim w rocznicę Jego śmierci. Młodzież naszej
Gminy dała tego dowody w różny sposób. W PG w
Jedlińsku oraz PSP w Ludwikowie oprócz akademii
młodzież posadziła pamiątkowe drzewa. Wszystkie szkoły wzięły udział w konkursie poświęconym
pamięci Jana Pawła II Wielkiego, organizowanego
pod hasłem „Moje spotkania z Papieżem Polakiem”
przez Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Radomiu. Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i
wiedzy o Papieżu. W pracach uczniowie wyrażali swoje odczucia i przeżycia związane z postacią
Papieża Polaka. Młodzież bardzo dobrze przygotowała się do konkursu czego efektem były uzyskane
nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach
wiekowych. Laureatami konkursu zostali: Ewelina
Matusik z PG Jedlińsk – I m., Małgorzata Rdzanek
z PSP Stare Zawady - II m. (kat. literacka), Dorota
Malinowska z PG Jedlińsk - I m., Michał Starzyński

z PG Wsola - III m. Adrianna Wąsik z PSP Jedlińsk
- II m., Aleksandra Rędzia z PSP Stare Zawady - III
m. (kat. plastyczna). Były też wyróżnienia. Laureaci
drużynowego turnieju wiedzy: PSP Bierwce – IIm.,
PSP Ludwików – III m (kat. szk. podstawowe), PG
we Wsoli – III m. (kat. szkoły gimna.
Lucyna Piwowar

A jednak

Daleko,
A jednak w każdym z nas.
Blisko,
A jednak daleko stąd.
Osamotniony,
A jednak w uwagi centrum.
Szczęśliwy,
A jednak smutny tak.
Smutny,
A jednak z uśmiechem na twarzy
Pamiętamy,
A jednak wspomnienia milkną.
Tęsknimy,
A jednak czas zaciera ślad.
Uśmiechamy się,
A jednak smutek rośnie w nas.
Rozmawiamy,
A jednak wyciszenia to czas.
Wspierasz,
A jednak nie ma Cię wśród nas.
Pomagasz,
A jednak pomoc Twa bezcenna jest.
Tłumaczysz,
A jednak słowa Twoje niezrozumiałe są.
Jesteś,
A jedna ciągle oddalasz się.
Opłakują,
A jednak, że w niebie Jesteś cieszą się.
Wierzą,
A jednak zwątpienie swe miejsce ma.
Małgorzata Rdzanek
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::

Festyn Rodzinny

Tradycyjnie od 4 lat w pierwszą
niedzielę czerwca odbył się FESTYN RODZINNY. Pogoda i tym
razem nas zawiodła, nie zawiedli
jednak mali wykonawcy . Mimo
zimna i deszczu dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z gminy Jedlińsk prezentowały swoje
umiejętności wokalne i taneczne.
Oprócz młodzieży szkolnej, wystąpiła orkiestra OSP z Jedlińska,
oraz zespół wokalno – instrumentalny „GAMA” z DPS w Jedlance.
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::

Miłą niespodziankę dla wytrwałych widzów sprawił Aeroklub
Radomski z siedzibą w Piastowie
, dając pokaz akrobacji samolotowej, oraz zrzucając deszcz cukierków na płytę stadionu.
Gwiazdą festynu był Jan Wojdak z zespołem „WAWELE”. Dla
miłośników książki Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała
kiermasz taniej książki, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Kolejną atrakcją była lo-

Festyn R
teria fantowa przygotowana przez
Szkołę Podstawową w Starych Zawadach. Natomiast przedstawiciele handlowi samochodów marki
Honda i Chevrolet zorganizowali
mini wystawę w/w pojazdów.
Organizatorem festynu rodzinnego był Wójt Gminy, Gminny
Ośrodek Kultury oraz Gminna Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Jedlińsku.
HB

Rodzinny

::

Festyn Rodzinny

:
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:: Z prac Rady Gminy ::
Rada Gminy Jedlińsk obradowała na sesjach w
dniu 30 marca , 27 kwietnia i 13 czerwca br.
Rada podjęła uchwały w sprawach:
30 marca br. :
Nr XXXVII/7/2006 wprowadzenia zamian w budżecie gminy na 2006 r.
Nr XXXVII/8/2006 zaciągnięcia pożyczki ,
Nr XXXVII/9/2006 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2006 r.
Nr XXXVII/10/2006 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę dla sołectwa Klwatka Szlachecka
z terenu gminy Jedlińsk,
Nr XXXVII/11/2006 przedłużenia obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ,
Nr XXXVII/12/2006 sprzedaży mienia ( środka trwałego),
Nr XXXVII/13/2006 nadania nazwy ulicy w sołectwie Jedlińsk,
Nr XXXVII/14/2006 udostępnienia obiektu boiska
sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku mieszkańcom gminy Jedlińsk,
27 kwietnia br.:
Nr XXXVIII/16/2006 rozpatrzenia sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2005 r. oraz udzielenia
Wójtowi absolutorium,
Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2005r. po
uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku
przewidywał realizację dochodów budżetowych w
wysokości: 22.259.382 zł.
Dochody budżetowe za 2005 r. zostały wykonane w
wysokości : 21.970.298 zł tj. 98.7 % .
Ogólna kwota dochodów budżetowych zrealizowanych w 2005 r.- 21.970.298 zł przypada na:
I dochody własne – :4.839.357 zł. tj. 22.03 % w tym na
udziały w podatku dochodowym od osób ﬁzycznych i
prawnych: -1.705.689 zł.
II subwencje – : 12.422.641 zł. tj. 56.54%
III dotacje na zadania zlecone: 3.284.935 zł tj.
14.95%
IV dotacje w Jedlińsku,
na zadania własne: 1.109.428 zł tj. 5.05%
V środki z SAPARDU na doﬁnansowanie budowy kanalizacji w Jedlińsku: 313.937 zł
tj.1.43 %
Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2005 r. po
uwzględnieniu wprowadzonych zmian w ciągu 2005
roku przewidywał realizację wydatków budżetowych
w wysokości 21.493.311 zł; wydatki za 2005 r. zostały
zrealizowane w wysokości 20.489.240 zł, tj. 95.33%
Z kwoty tej na bieżące wydatki przypada: 17.509.328
zł , a na wydatki majątkowe kwota –2.979.912 zł.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005
r. przedłożone zostało Radzie Gminy i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Warszawie –Zespół w Radomiu. RIO nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie. Swoje stanowisko
przedstawiła także Komisja Rewizyjna Rady podejmując uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Jedlińsk za wykonanie
budżetu gminy za 2005 r.
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Rada Gminy Jedlińsk na sesji w dniu 27 kwietnia br.
jednogłośnie udzieliła Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2005 r.
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za 2005 r. znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy Jedlińsk
- www.jedlinsk.pl
Nr XXXVIII/17/2006 wydzierżawienia nieruchomości komunalnych gminy Jedlińsk na okres powyżej
trzech lat,
Nr XXXVIII/18/2006 wprowadzenia zmian w podziale Gminy na obwody głosowania ,
Nr XXXVIII/19/2006 wynagrodzenia Wójta Gminy ,
13 czerwca br.
Nr XXXIX/20/2006 wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2006 r. ,
Nr XXXIX/21/2006 ustanowienia zabezpieczenia
spłaty kwoty pożyczki .
Stałe Komisje Rady Gminy Jedlińsk obradowały między sesjami zgodnie z zaplanowanym planem pracy .
Tematyka :
-stan dróg gminnych , powiatowych , drogi Nr 7 i dróg
dojazdowych ( lokalnych),
-opinia przedłożonego przez Wójta sprawozdania z
wykonania budżetu za 2005 r. ,
-opinia Komisji w sprawie wprowadzenia zmian w
podziale Gminy na obwody głosowania (kierując się
opinią mieszkańców i radnych, z granic obwodu nr 1
wyłączono sołectwa: Gutów Piaseczno i Lisów , a w
granice obwodu nr 2 włączono sołectwo Gutów. Tymsamym utworzono obwód głosowaniaNr 9 w granicach sołectw: Piaseczno i Lisów –uchwałę w tej sprawie podjęto j/w.)
-analiza materiałów na sesje Rady Gminy .
Wójt Gminy wydał Zarządzenia w sprawie :
-wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
(dwa zarządzenia)
-powołania Komisji Konkursowej na kandydata na
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ludwikowie,
-powołania Komisji Konkursowej na kandydata na
dyrektora Publicznego Gimnazjum w Jedlińsku,
- ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy
(na przyjazd Papieża Benedykta XVI),
-wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i decyzje w sprawie:
-powołania Komisji Przetargowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w Wierzchowinach,
-powołania Komisji Przetargowej na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlińsku.
Kolejna sesja Rady Gminy przewidziana jest w
miesiącu lipcu br.
Ewa Koper

:: Gmina Jedlińsk pozyskuje fundusze ::
Członkostwo w Unii Europejskiej stworzyło nowe
perspektywy dla rozwoju samorządu terytorialnego.
Działania samorządów w zakresie rozwiązywania
problemów społecznych i gospodarczych uzyskały wymierne wsparcie ze strony Funduszy Unijnych.
Gminy, w tym Jedlińsk, stały się beneﬁcjentami środków przyznawanych na realizację inwestycji w ramach
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
ZPORR program pomocowy w ramach którego,
przeciętnej wielkości gmina jest w stanie samodzielnie
zaprogramować, zapewnić ﬁnansowanie i zrealizować
pojedynczą inwestycję infrastrukturalną. Przygotowanie wniosku o środki unijne w ramach ZPORR jest
zabiegiem czasochłonnym związanym ze zgromadzeniem bogatej dokumentacji projektu. Przygotowaniu,
złożeniu i rozpatrzeniu wniosku towarzyszą skomplikowane procedury. Jakiekolwiek uchybienie tym
procedurom powoduje zaistnienie błędu formalnego,
który w zależności od jego wagi może spowodować
odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej.
Zadania realizowane w ramach ZPORR na terenie
Jedlińska.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami zadanie III, IV, V w miejscowości Jedlińsk” w ramach Priorytetu 3 „obszary wiejskie” zintegrowanego
programu operacyjnego rozwoju regionalnego. przygotowanie wniosku zakończyło się pełnym sukcesem.
W dniu 20 lipca 2005r. Gmina Jedlińsk zawarła umowę
z Wojewodą Mazowieckim o doﬁnansowanie niniejszego projektu przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
ze środków budżetu państwa. Doﬁnansowanie łącznie wyniesie 969 448,77 PLN. Do sieci przyłączonych
zostanie 113 gospodarstw domowych zaś długość sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Jedlińsk powiększy się o 5,9 km.
Zadania zgłoszone do doﬁnansowania w ZPORR.
Projekty „Przebudowa drogi gminnej Wielogóra
– Klwaty Gmina Jedlińsk” oraz Przebudowa drogi
gminnej Jedlanka –Bierwiecka Wola zostały złożone
w ramach naboru wniosków pod koniec ubiegłego
roku w ramach ZPORR i oczekują na rozpatrzenie.
Dnia 20 grudnia 2005r. zawarte zostało porozumienie w sprawie realizacji projektu Mazowiecki
System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów
współdziałających w ramach województwa. Gmina
Jedlińsk jest jednym z partnerów projektu. Projekt
ma na celu usprawnienie kontaktów obywatel – urząd
poprzez rozwój elektronicznych usług dla ludności
ze szczególnym uwzględnieniem danych przestrzen-

nych. Porozumienie stało się podstawą do wspólnego
złożenia wniosku o doﬁnansowanie projektu ze środków unijnych.
Inwestycje w ramach programu SPO-ROL.
Gmina Jedlińsk korzysta ze środków unijnych dla
rolnictwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Rolnictwa
2004-2006 (SPO-ROL). W ramach działania 2.3
„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” premiowane są inwestycje służące
podniesieniu standardu życia i pracy na wsi, wzrostowi atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych. Złożenie wniosku
na „Zagospodarowanie Centrum Rynku Gminnego
w Jedlińsku” w ramach SPO-ROL było sukcesem
uwieńczonym zawarciem umowy. W jej wyniku Gmina uzyskała wsparcie w wysokości 450 000,00zł na
realizację projektu. Obecnie ocenę wniosek „Remont
świetlicy wiejskiej w Jankowicach” w ramach którego
Jedlińsk wnioskowa o kwotę 162 900,00zł.
Dotacje Marszałka w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza:
1. Modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jedlińsku– wartość inwestycji 691 961,69zł, kwota
otrzymanej dotacji 100 000,00zł,
2. Budowa boiska sportowego przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Jedlińsku” – wartość całkowita
inwestycji 131 874,99zł zaś kwota dotacji 92 000,00zł,
3. Przebudowa drogi gminnej nr 3435006 w Wielogórze (ulica Ceglana)–wartość inwestycji 344,328,00zł,
zaś kwota doﬁnansowania 250 000,00zł,
Dotacje z FOGR.
Dochodami Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych są głównie należności i opłaty roczne związane
z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych. Obecnie
Gmina Jedlińsk przystąpi do realizacji zdania Przebudowa drogi gminnej Wola Bierwiecka –Obózek o
wartości 224582,20 zł gdzie pozyskane doﬁnansowanie z FOGR wynosi 75 000,00zł.
Środki WFOSiGW.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest wojewódzkim
funduszem celowym działającym w oparciu o Ustawę
Prawo Ochrony Środowiska, udzielającym wsparcia w
postaci preferencyjnych pożyczek, dotacji oraz dopłat
do kredytów. Gmina Jedlińsk przygotowuje wniosek
o uruchomienie niskooprocentowanej pożyczki preferencyjnej w wysokości ok. 410 000,00zł na zadanie
Budowa Wodociągu w Wielogórze II etap.
A. Zieliński,
G. Walczak
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:: UWAGA ROLNIKU ::
Dopłaty do paliwa dla rolników
Przypominam o konieczności zbierania faktur VAT za zakup oleju napędowego. Faktury te
zgodnie z obowiązującymi od 1 kwietnia przepisami będą stanowiły niezbędny załącznik do
wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zwrot przysługuje producentowi rolnemu /
czyli osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego/.
Maksymalne zużycie oleju napędowego na 1
hektar użytków rolnych w ciągu roku określono na 86 litrów.
Kwota zwrotu to iloczyn stawki zwrotu podatku, liczby 86 i powierzchni użytków rolnych
będących w posiadaniu producenta określonych
w ewidencji gruntów według stanu na dzień 1
kwietnia danego roku, z wyłączeniem gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji
rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej.
Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego będzie określana corocznie przez Radę
Ministrów.
W 2006 roku wnioski wraz z wymaganymi
załącznikami będą przyjmowane w Urzędzie
Gminy w terminie od 01 do 30 września.
Irena Walczak

RENTY STRUKTURALNE
O rentach strukturalnych informowałam już Państwa w pierwszym numerze naszej gazetki, który ukazał się jesienią 2004 roku. Wtedy informacja ta została przyjęta bez większego entuzjazmu. Dopiero teraz
wzrosło zainteresowanie rolników z terenu naszej
gminy tą formą przekazywania gospodarstw rolnych.
Postaram się w związku z powyższym przybliżyć
Państwu obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. Jednocześnie informuję, że z początkiem 2007
roku przepisy te mogą ulec zmianie, ponieważ pieniądze na wypłatę rent będą pochodziły z nowej puli
środków przewidzianych na lata 2007 – 2013.
Od sierpnia 2004 roku rolnicy w wieku przedemerytalnym mają możliwość przechodzenia na renty
strukturalne. Działanie to ma na celu poprawę żywotności gospodarstw rolnych w Polsce. Niewątpliwą zachętą do zaprzestania prowadzenia działalności
rolniczej i przekazania gospodarstwa na następcę jest
wysokość renty strukturalnej.
Postępowanie w sprawie przyznania renty rozpoczyna się na pisemny wniosek, złożony osobiście przez
rolnika lub małżonka uprawnionego do pobierania
renty. Wnioski są przyjmowane przez cały rok. Wniosek wraz z załącznikami składa się w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
wnioskodawcy) na formularzu udostępnionym przez
Agencję.
Z renty strukturalnej może skorzystać producent
rolny, będący osobą ﬁzyczną prowadzącą na własny
rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym, który łącznie spełnia następujące warunki:
1. Ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął jeszcze wieku
emerytalnego (mężczyzna – 65 lat, kobieta – 60 lat) i
nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty.
2. Prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w
gospodarstwie rolnym, w okresie co najmniej 10 lat
bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o
rentę strukturalną i przez okres co najmniej 5 lat podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników,
określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
3. Podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w
dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną;
▶

OSTATNIA SZANSA NA WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ROLNOŚRODOWISKOWYCH
Zachęcam Państwa do składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ul. Lubelskiej 65 o przyznanie płatności w ramach pakietu:
1.Rolnictwo ekologiczne w 8 wariantach oraz przykładowe płatności
- uprawy rolnicze bez certyﬁkatu 680 zł/ha
- trwałe użytki zielone - „ 330 zł/ha
- uprawy warzywnicze - „ 980 zł/ha
- uprawy sadownicze w tym jagodowe
1800 zł/ha
2.Ochrona gleb i wód w 3 wariantach:
- wsiewki poplonowe
330 zł/ha
- międzyplon ozimy
570 zł/ha
- międzyplon ścierniskowy
520 zł/ha
Pakiety nie mogą być łączone.
Jak się dowiedziałam w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu wnioski
będą przyjmowane do dnia 31 sierpnia 2006 r.
Irena Walczak
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4. Przekazał posiadane gospodarstwo rolne o łącznej
powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha.
5. Zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej;
6. Wpisany został do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności;
7. Nie posiada zaległości z tytułu opłacania składek na
ubezpieczenie społeczne rolników;
Jeżeli rolnik pozostaje w związku małżeńskim, a
warunki do ubiegania się o przyznanie renty spełniają oboje małżonkowie, renta przyznawana jest
tylko jednemu z nich.
Jeżeli rolnik nie spełnia warunków do uzyskania
renty strukturalnej lub nie zamierza się ubiegać o to
świadczenie, prawo do renty strukturalnej ustala się
jego małżonkowi, o ile spełnia on wszystkie warunki
przewidziane dla rolnika , z wyjątkiem warunku dotyczącego obowiązku bycia wpisanym do ewidencji
producentów stanowiącego część krajowego systemu
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
i złoży wniosek o przyznanie renty strukturalnej.
Uprawniony do renty strukturalnej i jego małżonek może, po przekazaniu gospodarstwa rolnego, prowadzić działalność rolniczą na gruntach, jeżeli łączna
powierzchnia użytków rolnych posiadanych (współposiadanych) przez uprawnionego do renty strukturalnej i jego małżonka nie przekracza 0,5 ha, a działalność rolnicza prowadzona na tych użytkach służy
wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych uprawnionego oraz osób pozostających z nim we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Uprawnieni do renty strukturalnej nie mogą prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
ﬁzycznych.
Warunkiem przekazania gospodarstwa w zamian
za rentę jest:
- przeniesienie własności gospodarstwa na jednego
następcę,
- przeniesienie własności na powiększenie jednego
lub kilku gospodarstw
- przekazanie gosp. w dzierżawę na okres co najmniej
10 lat z adnotacją w umowie, że grunty te są przeznaczone na powiększenie gospodarstwa dzierżawcy. /
Dzierżawcą nie może być małżonek, osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym, zstępny
lub pasierb /.
Gospodarstwo może być przekazane:
a) osobie ﬁzycznej spełniającej łącznie następujące
warunki:
- jest rolnikiem młodszym niż rolnik przekazujący gospodarstwo / do 40 lat/
- posiada kwaliﬁkacje zawodowe/ tzn. np. wykształcenie rolnicze średnie lub wyższe, zasadnicze i co najmniej 3 letni staż w rolnictwie, inne wyższe lub średnie
i 3 – letni staż w rolnictwie, podstawowe lub zasadnicze inne niż rolnicze i 5 –letni staż w rolnictwie/
- nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty
- zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej
na przejętych użytkach przez okres co najmniej 5 lat,
b) osobie ﬁzycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej z przeznaczeniem na zalesienie / jeżeli takie jest przeznaczenie
gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego/;

c) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie
pos. os. prawnej jeżeli do jej zakresu działania należy działalność rolnicza lub na cele ochrony przyrody / tworzenie rezerwatów, parków narodowych/
W razie śmierci rolnika uprawnionego do renty
strukturalnej jego małżonkowi, przyznaje się rentę
strukturalną, nie dłużej jednak niż do dnia, do którego tę rentę pobierałby uprawniony rolnik , jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki :
- przekazane gospodarstwo stanowiło źródło utrzymania dla obojga małżonków,
- małżonek zmarłego ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa
do emerytury lub renty i nie prowadzi działalności
rolniczej
Podstawowa wysokość renty strukturalnej stanowi
210 % kwoty najniższej emerytury.
Jej wysokość może być zwiększona:
1. O 60 % kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i spełnione są
następujące warunki:
- gospodarstwo rolne przekazane w ramach programu
rent strukturalnych stanowiło źródło utrzymania dla
obojga małżonków;
- oboje małżonkowie w dniu przekazania gospodarstwa rolnego spełniają warunki określone dla beneﬁcjenta renty strukturalnej;
- małżonek wnioskodawcy nie posiada własnych źródeł dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego, za wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej i nie ma ustalonego prawa
do emerytury albo renty z ubezpieczenia społecznego
lub zaopatrzenia emerytalnego;
2. O 50% kwoty najniższej emerytury za przekazanie
własności gospodarstwa rolnego o powierzchni co
najmniej 3 ha użytków rolnych,
3. Po 3 % kwoty najniższej emerytury za każdy przekazany na własność pełny hektar użytków rolnych
przekazywanego gospodarstwa powyżej 3 ha UR na
powiększenie innego gospodarstwa rolnego, ale nie
więcej niż za 20 ha UR powyżej tych 3 ha;
4. Po 3 % kwoty najniższej emerytury za każdy przekazany na własność pełny hektar użytków rolnych
powyżej 3 ha użytków rol. Na powiększenie innego
gospodarstwa i dodatkowo po 3 % , jeśli przekazanie
nastąpiło na rzecz rolnika będącego w wieku poniżej
40 lat, ale nie więcej niż za 20 ha użytków rolnych powyżej 3 ha tych użytków.
5. Zwiększenia, o których mowa w pkt 2i 3, dotyczą
użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego, jeżeli przeniesienie posiadania tych użytków na wnioskodawcę nastąpiło na
podstawie umowy zawartej z datą pewną nie później
niż na 2 lata przed dniem złożenia wniosku o rentę
strukturalną.
Łączna wysokość renty strukturalnej nie może wynosić więcej niż 440 % najniższej emerytury.
Rentę wypłaca się co miesiąc, nie dłużej niż przez
10 lat, licząc od miesiąca, w którym zostały spełnione wszystkie warunki wymagane do przyznania renty
strukturalnej.
Do czasu nabycia praw emerytalnych rolnik
i jego współmałżonek pobierający rentę strukturalną
mają obowiązek opłacania kwartalnej składki ubezpieczeniowej w KRUS.
Irena Walczak
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:: S P O R T ::
Po raz drugi, aż pięcioro młodych sportowców reprezentować będzie naszą gminę w ﬁnałach Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Odbędą się one w lipcu na arenach Łodzi. Do grona doświadczonych już strzelców Mateusza Skoczka i Ernesta Szymczyka oraz lekkoatletki Joanny Pluty dołączyli Julita
Rędzia (strzelectwo – kpn 40) i Marlena Maj(la - siedmiobój).
Wszyscy są zawodnikami ULKS Jedlińsk. By awansować na
olimpiadę musieli uzyskać wymagane minimum. A zatem jak
i gdzie tego dokonali?
Mateusz Skoczek „otworzył” sezon w Warszawie, zajmując drugie miejsce w Mistrzostwach Mazowsza. Później zwyciężył w Memoriale Olimpijskim w Krakowie. Pod Wawelem
dobrze zaprezentowali się też Ernest Szymczyk i Julita Rędzia,
plasując się na czwartych lokatach. W Częstochowie, w silnie
obsadzonym Memoriale im.mjr.Wrzoska, Mateusz wystrzelał
nowy rekord klubu 582 pkt (kpn –60).Dobrą formę potwierdził w Międzynarodowych Mistrzostwach Wybrzeża w Ustce,
gdzie stanął na najwyższym stopniu podium. W drugiej rundzie Pucharu Polski, rywalizując z kadrą narodową seniorów
i juniorów na strzelnicy w Bydgoszczy, wywalczył znakomite
siódme miejsce. W Starachowicach wygrał w zawodach o Puchar Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, ustanawiając kolejny rekord klubu - 390 pkt. (kpn 40). Zwyciężył
też wspólnie z Ernestem w klasyﬁkacji drużynowej. Prawdziwą
sensację sprawili we Wrocławiu w zawodach o „Złoty Muszkiet”. Julita i Mateusz triumfowali indywidualnie, a chłopcy
wygrali także drużynowo. Sukcesem zakończył się też start
w Tarnowie w Ogólnopolskich Mistrzostwach Ligi Obrony
Kraju. Julita zdobyła złoty medal, Mateusz – brązowy, Ernest
ukończył zawody z piątą lokatą. Zespołowo chłopcy znów na
pierwszym miejscu. Warto dodać, że wyniki uzyskane przez
Julitę i Mateusza są minimalne gorsze od rekordów kraju w
tej kategorii wiekowej. Widać kolejną grupę obiecujących zawodników. Joanna Romanowska, Anna Woźniak, Dominika
Milik oraz Arkadiusz Kapusta, Konrad Bzducha i Rafał Rybski
zdecydowanie wygrali szkolną ligę strzelecką okręgu radomskiego. Trener strzelców- Mariusz Kilar- wypowiadając się na
temat szans swoich podopiecznych w ﬁnałach olimpiady, nie
chce zapeszać. Wierzy, że Julitę i Mateusza stać na wiele. Jeśli
potraﬁą opanować gorączkę startową i utrzymają formę będą
w czołówce.

Medalowa dryżyna Dragona (ULKS Jedlińsk)
Lekkoatletki zaprezentowały wysoką formę już w majowych Mistrzostwach Mazowsza Juniorów Młodszych. Na
stadionie AWF w Warszawie Joanna Pluta zwyciężyła w skoku w dal osiągając 5,57 m. W siedmioboju la, startująca po
raz pierwszy w tej najtrudniejszej konkurencji, Marlena Maj
spisywała się bardzo dobrze. Będąc najmłodszą w gronie zawodniczek wywalczyła brązowy medal z dorobkiem 3485 pkt.
Na czwartym miejscu uplasowała się Magdalena Kucharczyk
w rzucie dyskiem, ale z wynikiem słabszym od wymaganego
minimum na olimpiadę. Dwa tygodnie później, w między-
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wojewódzkich eliminacjach do OOM, ponownie Joasia zdecydowanie wygrała z wynikiem 5,59 m. Magda zajęłą siódmą
lokatę, a skacząca wzwyż Marlena Maj - piątą.
Olbrzymim wyróżnieniem dla Joanny Pluty było zaproszenie jej do startu w Grand Prix PZLA w Kozienicach.
Rywalizując m.in. z aktualną mistrzynią kraju Małgorzatą
Trybańską spisała się rewelacyjnie. W drugim skoku „pofrunęła” na odległość 5,70 m, co pozwoliło na zajęcie czwartego
miejsca. Swoim skokiem Joasia poprawiła dotychczasowy rekord okręgu radomskiego z 1985 roku seniorek o 2 cm! Dotychczasowe wyniki dziewcząt pozwalają na optymistyczne
rokowania. Wydaje się, że Marlenę Maj stać na olimpiadzie na
miejsce w dwunastce, Joasia będzie walczyć o wyższe lokaty.
W Mistrzostwach Mazowsza w kategorii młodzików zawodnicy ULKS Jedlińsk podtrzymali medalową passę. Dwa
brązowe krążki padły łupem biegaczy Wioletty Jakubiak (1000
m) i Tomasza Giski (2000 m). Na czwartych miejscach znalazły się płotkarki Katarzyna Nowicka (100 m ppł) i Kinga
Mularska (300 m ppł). Dobre występy „okraszone” ustanowieniem rekordów życiowych, zanotowali Mateusz Bujała i
Kamil Żarłok w biegu na 110 m ppł. oraz Żaneta Halczyn i
Milena Kucharczyk w biegu na 300m
Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej to najbardziej
prestiżowa impreza sportowa dla uczniów naszego województwa. Niestety, ze względu na ograniczoną ilość miejsca , nie zaprezentujemy wielu dokonań naszych uczniów w igrzyskach
na szczeblu międzypowiatowym ( dawnego woj. radomskiego). Finały ósmej edycji odbyły się w czerwcu w Siedlcach
(szkoły podstawowe) i Płocku (gimnazja). Reprezentanci
gminy Jedlińsk wystąpili w czterech dyscyplinach sportowych
– biegach przełajowych, lekkiej atletyce, unihokeju i tenisie
stołowym. Tradycyjnie, największe sukcesy nasza młodzież
odniosła w biegach przełajowych. Już w pierwszym biegu klas
czwartych na trzecim miejscu przybiegła Ola Rędzia z PSP w
Starych Zawadach, a 33 pozycję wśród chłopców zajął jedyny
reprezentant PSP w Jedlance - Michał Klocek. Wśród piątoklasistów brąz dla Przemka Plewińskiego z PSP we Wsoli. W tym
samym roczniku, w czołówce biegu dziewcząt, jako szósta,
przebiegła linię mety jego szkolna koleżanka Justyna Religa.
Tuż za nią ﬁniszowała Sylwia Świątkowska z Jedlińska. Bieg
dziewcząt klas szóstych to popis reprezentantek PSP w Jedlińsku. Monika Ciołek została wicemistrzynią Mazowsza, Żaneta Kucharczyk i Paulina Syta ukończyły bieg odpowiednio na
miejscach czwartym i siódmym. Puchar Marszałka Sejmiku
Mazowieckiego za zwycięstwo drużynowe w kategorii dziewcząt dla PSP w Jedlińsku. Na piątym miejscu sklasyﬁkowano
Stare Zawady, na szóstym Wsolę. Brawa dla biegaczy z PSP we
Wsoli. Odebrali oni pamiątkowy puchar za drugie miejsce w
punktacji drużynowej. Tydzień później, na trasach przełajo-

Złota sztafeta z PSP Jedlińsk
wych nad zalewem w Siedlcach walczyły sztafety na dystansie
10x 800 m. Swą dominację na Mazowszu potwierdziły dziewczęta z Jedlińska. Prowadzony przez Alinę i Dariusza Cielniaków zespół, który tworzyły Paulina Syta, Żaneta Kucharczyk,

Monika Ciołek, Paulina Kozłowska, Katarzyna Gizicka, Sylwia
Świątkowska, Patrycja Kubaszewska, Żaneta Markowska, Barbara Walczak i Katarzyna Jończyk, zwyciężył z dużą przewagą
nad rywalkami. Niewiele zabrakło, by na podium stanęły ekipy ze Wsoli. Przez kilka zmian zespoły z tej placówki biegły
na medalowych pozycjach. Ostatecznie jednak dziewczętom
przypadło miejsce czwarte, a chłopcom piąte. W rywalizacji
gimnazjów triumfy święcili przedstawiciele Jedlińska. Indywidualnie najlepiej spisał się „pierwszoklasista” Arkadiusz
Kapusta, który sięgając po srebrny medal, potwierdził duży
talent i możliwości. W czołówce znaleźli sie także: w biegach
klas drugich - Wioletta Jakubiak (czwarta) i Irmina Walerczak (dwunasta) oraz Tomasz Giska (siódmy), w biegach klas
trzecich - Justyna Maj (siódma) i Szymon Lipiec (dwunasty).
We współzawodnictwie drużynowym dziewczęta i chłopców z
PG w Jedlińsku uhonorowano pucharami za drugie miejsca.
Wiele emocji dostarczyła rywalizacja gimnazjów w biegach
sztafetowych. Do ostatniej zmiany żeńska drużyna Jedlińska
biegła za PG 1 z Siedlec na drugim miejscu, by w końcówce
ulec koleżankom z Jedlni Letnisko. „Brązową” sztafetę tworzyły Anita Świniarska, Sylwia Broda, Paulina Romanowska,
Paulina Karaś, Katarzyna Trojanowska, Ewelina Walczak oraz
wymienione wcześniej J. Maj, W..Jakubiak , I. Walerczak, i Ż.
Halczyn. Także brązowe medale wywalczył team chłopców,
który na ﬁniszu został wyprzedzony przez reprezentantów PG
1 Siedlce. Chłopcy z Jedlińska wystąpili w składzie: Adrian
Krupa, Mateusz Klocek, Patryk Klocek, Mateusz Imiołek, Mateusz Wójcik, Konrad Sumiński, Piotr Szczepański oraz T. Giska, A. Kapusta i Sz. Lipiec.

Reprezentacja chłopców PSP Wsola w biegach przełajowych
Zmagania igrzyskowe w lekkiej atletyce rozpoczęły czwórboistki z PSP w Jedlińsku. Niestety, przewrócenie się najlepszej biegaczki w ostatniej konkurencji ,biegu na 600 m, pozbawiło zespół pewnego miejsca na podium. Mimo bardzo dobrego wyniku punktowego, skończyło się na czwartej lokacie.
Dwa medale zdobyły uczennice gimnazjum w Jedlińsku.
Pierwszy, sensacyjne „srebro” w skoku wzwyż, za sprawą Marleny Maj, która w pokonanym polu pozostawiła kilka wyżej
notowanych rywalek. Po drugi, tym razem planowany „brąz”,
sięgnęła Marlena wspólnie z Justyną Maj, Anitą Świniarską
i Katarzyną Trojanowską w sztafecie olimpijskiej (800-400-200-100 m). Cenne punkty do punktacji drużynowej „dorzuciły” jeszcze Martyna Kowalczyk i Dorota Malinowska w
skoku wzwyż , W. Jakubiak w biegu na 600 m, Magda Kucharczyk w pchnięciu kulą. Ostatecznie lekkoatletki z Jedlińska na
szóstym miejscu.
Trzy drużyny unihokeja walczyły ze zmiennym szczęściem. Na bardzo dobrej, czwartej pozycji uplasowały się podopieczne Iwony Śmiechowskiej z PSP w Starych Zawadach. W
meczu o trzecie miejsce przegrały dopiero po dodatkowych
rzutach karnych. Męska ekipa jedlińskiego gimnazjum, po
trzech zwycięstwach i dwóch porażkach na piątym miejscu.
Ich szkolne koleżanki doznały czterech jednobramkowych
porażek, lądując na dwunastym miejscu. Z pięciu naszych
drużyn tenisa stołowego, walczących w eliminacjach międzypowiatowych do ﬁnałów w Płocku zakwaliﬁkowała się tylko

jedna. Dziewczęta z PG w Jedlińsku, grające w składzie: Natalia Lis, Marta Marszałkiewcz i Zuzanna Trześniewska grały nieźle. W meczu o wejście do półﬁnału uległy po zacietym
spotkaniu 2:3 faworytkom z Siedlec. Swój udział w igrzyskach
zakończyły zwycięskim spotkaniem o siódme miejsce z zespołem Żelechowa. Z nieoﬁcjalnych wyliczeń wynika, że igrzyska zakończyły się dużym sukcesem naszych szkół. Wśród 319
sklasyﬁkowanych szkół Mazowsza, we współzawodnictwie
szkół podstawowych na drugim miejscu z dorobkiem 39,5 pkt.
jest PSP w Jedlińsku, szósta lokata dla PSP we Wsoli, która
zgromadziła 37 pkt, na trzydziestej trzeciej pozycji widnieje
PSP w Starych Zawadach - 17,5 pkt.
Cieszy powrót na podium gimnazjum w Jedlińsku. Trzecie
miejsce za szkołami z klasami sportowymi z Warszawy (PG
35) i Siedlec (PG 1) musi satysfakcjonować. Wprawdzie w minionych latach podstawówka i gimnazjum z Jedlińska nawet
wygrywały całe współzawodnictwo, ale realnie oceniając, jest
to jednak najlepszy sportowy rok placówek naszej gminy w
dotychczasowej historii igrzysk.
Z innych sportowych wydarzeń kilka warto zaprezentować.
Uczniowie z PSP we Wsoli, trenowani przez Janusza i Marzenę Duplów, zwyciężyli drużynowo w XIV edycji Europejskich
Biegów Młodych Olimpijczyków w Bielicach k/Sochaczewa.
W nagrodę przywieźli okazały Puchar Marszałka Senatu RP.
Z tej samej szkoły, w krajowym ﬁnale tzw. „czwartków lekkoatletycznych” wystapili w Warszawie: Justyna Religa, Magda
Pasek, Martyna Anduła, Przemek Plewiński, Damian Krzosek
i Piotr Słomka. W Wojewódzkich Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych LZS w lekkiej atletyce reprezentanci PG w Jedlińsku stawali na podium dziewięciokrotnie, walnie przyczyniając się do pierwszego miejsca powiatu radomskiego w łącznej
klasyﬁkacji.
W Otwocku, w XI Wojewódzkim Turnieju o Puchar TP
im. M.Wielgusa, piłkarki nożne ze Wsoli zajęły czwartą pozycję. Ich szkolni koledzy powalczyli w „Minimundialu”
organizowanym przez redakcję „Echa Dnia”. W potyczce o
awans do półﬁnału imprezy ulegli PSP 9 Radom 2:3. Zabrakło trochę szczęścia także w piłkarskim turnieju „Coca Cola
Cup”, gdzie walkę o awans do eliminacji wojewódzkich zespół
ze Wsoli przegrał jedną bramką. I choć piłkarskich talentów
widać sporo, to nie potwierdzają tego nasze młodzieżowe drużyny występujące w radomskiej lidze juniorów młodszych. Po
wycofaniu się z rozgrywek Megawatu Kozienice, zespół Berty
Jedlińsk sklasyﬁkowano na czwartej (przedostatniej) pozycji, zaś drużyna Strażaka Wielogóra uplasowała się jako piąta (???). Awans do ligi mazowieckiej dla Gracji Tczów, która
zgromadziła 54 pkt. Na tym tle dorobek naszych drużyn jest
mizerny – Berta 15 pkt, Strażak zaledwie 7 pkt. Nieco więcej
uzbierali juniorzy Miraxu Bierwce – 22pkt., co pozwoliło na
zajęcie trzeciego miejsca w radomskiej lidze juniorów.

Derby gminy: Berta - Strażak
Ale i tu nie obyło się bez przykrych wpadek. Oddawanie spotkań walkowerem nie świadczy dobrze o kondycji drużyny. I
chyba problem nie leży wyłącznie w narzekaniach działaczy
na brak środków ﬁnansowych.
Krystian Kilar
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