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:: Słowo Wójta ::
Drodzy Państwo, właśnie za- w Bierwieckiej Woli, Płaskowie, Nartach i Woli
kończyły się kolejne wakacje i Gutowskiej. 300 tys. zł. przeznaczyliśmy także na
były to ostatnie wakacje w ka- remonty i modernizację dróg powiatowych.
dencji 2002-2006. Co prawda nie wszystkie zadania
zaplanowane do realizacji w tym roku zostały
zakończone, niemniej
jednak chciałbym w
skrócie przedstawić Państwu informacje o inwestycjach, które zostały zrealizowane w ciągu 4
ostatnich lat.
Od początku kadencji wydatki na zadania inwestycyjne przekroczyły ogółem kwotę 20 milionów złotych, z czego środki pozyskane z zewnątrz
(tj. środki unijne, Urzędu Marszałkowskiego, itp.)
to ponad 6 mln zł.
Oświatowe zadania inwestycyjne w tym okresie
przekroczyły kwotę 9 milionów zł ale o szczegółach możecie się Państwo dowiedzieć w artykule
na str. 10 poświęconym inwestycją w oświacie. Za
2,5 mln zł wybudowaliśmy ponad 50 km sieci wodociągowej dzięki czemu wodę otrzymało ponad
500 gospodarstw w Wielogórze, Wierzchowinach
Huta, Piastowie, Kamińsku i Bierwieckiej Woli.
Zmodernizowane zostały także wszystkie trzy
ujęcia wody.
W Jedlińsku za kwotę 2,6 mln zł. wybudowano
12 km sieci kanalizacyjnej, do której podłączono
250 posesji.
Wybudowany w 2004 r. most w Piasecznie na
rzece Radomce kosztował nas 300 tys. zł.

W okresie 4 minionych lat w naszej gminie
zostało wybudowane 16 km dróg asfaltowych za
Modernizacja oświetlenia ulicznego w przewaponad 4 mln zł. w takich miejscowościach jak:
Klwaty, Górna Wola, Piastów, Nowa Wola, Wsola, żającej części gminy pochłonęła ponad 500 tys.
Piaseczno, Bierwce, Urbanów, Lisów, Kruszyna, zł., za co zamontowano 600 nowych energooszKlwatka Szlachecka, Wielogóra i Jedlińsk. W naj- czędnych lamp oświetleniowych.
Ponad 1 milion zł. przeznaczono na zakup
bliższych dniach rozpoczną się prace na drogach
5–ciu nowych samochodów tzn.: samochodu ra2

towniczo-gaśniczego Star-Man dla OSP Jedlińsk,
Jako jedna z dwóch gmin w województwie przysamochodu marki Renault dla ZGK z przezna- stąpiliśmy do Mazowieckiego Systemu Informacji
czeniem do selektywnej zbiórki odpadów, auto- Przestrzennej.
busu Kapena do przewozu dzieci i dwóch Opli
dla policji.

Szanowni Państwo inwestycje te to nasz wspólny sukces. To dzięki Państwa przychylności, mądrości Rady Gminy, wytrwałości pracowników
Urzędu Gminy i mojemu uporowi i zaangażowaniu udało się zrealizować w/w inwestycje.
Wszyscy zdajemy sobie jednak sprawę z tego
jak wiele jeszcze pozostało do zrobienia. Jestem
przekonany, że spokojne konsultacje, realne dążenia i wspólne działanie pozwoli w przyszłości
zrealizować kolejne inwestycje i zamierzenia.
Wojciech Walczak

:: FESTIWAL MUZYKI ::
Po raz kolejny mieszkańcy Gminy mieli okazję
Latem ze środków unijnych przebudowaliśmy
posłuchać
wspaniałej muzyki . Tym razem, w ramach
także centrum Jedlińska. Efekty tych prac ukazaXIX
Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Organone są na zdjęciach na stronach pierwszej i ostaniej
tego numeru gazety. Ponadto wykonane zostały
remonty budynków Gminnego Ośrodka Kultury
w Jedlińsku i Strażnicy OSP w Ludwikowie, adaptowano strych budynku Urzędu Gminy na pomieszczenia biurowe, uruchomiono dwie czytelnie internetowe, zakupiona została scena i sprzęt
nagłaśniający.

wej i Kameralnej w Jedlińsku wystąpił Łódzki Zespół Wokalny „ALL ANTICO”. Koncert odbył się 24
września w kościele św. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku.
Organizatorami koncertu w Jedlińsku byli: Wójt Gminy-Wojciech Walczak, Gminny Ośrodek Kultury, Paraﬁa Pw. Św. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku.
L.P
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:: Zawody wędkarskie ::
Dnia 19 sierpnia 2006 r. nad zalewem w Domaniowie odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk, organizowane przez Zarząd Koła
Wędkarskiego nr 41”Radomka”.
Nagrody dla zwycięzców ufundował Wójt Gminy
Jedlińsk – Wojciech Walczak oraz Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Jedlińsk za największą Rybę w kat. juniorów.
Zawody miały charakter towarzyski. Celem tych
zawodów było propagowanie wędkarstwa.
Na zawody przybyło 32 członków Koła 41”Radomka”, którzy wystartowali w trzech kategoriach: kat. seniorów, kat. juniorów, kat. kobiet.
W kategorii seniorów zwyciężył Przybyłowski Łukasz, II-miejsce – Giżycki Grzegorz a III - Struniewicz
Krzysztof.

dzone były w pierwszy dzień jesieni. Święto poświęcone było tegorocznym zbiorom zbóż, w czasie którego
dziękowano bogu za plony i proszono o jeszcze lepsze
w przyszłym roku. W czasie dożynek wróżono przyszłość, a po rytualnych obrzędach i modlitwach organizowano rytualne biesiady.

Obecnie uroczystości dożynkowe mają charakter zarówno religijny, w postaci podziękowania Bogu za
plony, jak i ludowy, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Jak co roku uroczyście obchodzoUczestnicy zawodów
no święto plonów w paraﬁach mających swą siedzibę
W kategorii juniorów I miejsce zajął Niewczas Fi- na terenie Gminy Jedlińsk – 20 sierpnia w Jankowilip, II - Kapusta Anna a III-Wikło Klaudia i Kapusta cach, 27 sierpnia w Jedlińsku i Lisowie. Wykonawcy
wieńców dożynkowych wykazali się pomysłowością i
Krzysztof.
W kategorii kobiet I miejsce zajęła Musiałek Wanda. wielkimi zdolnościami manualnymi. Zachwycały one
Nagrodę za największą Rybę w kat. seniorów otrzy- swoim wyglądem.
mał Tkaczyk Paweł a w kategorii juniorów Kapusta
Krzysztof.
Jacek Kapusta

:: Dożynki 2006 ::
Obrzęd dożynek związany był początkowo z kultem roślin i drzew, następnie z pierwotnym rolnictwem. Dożynki uroczyście były obchodzone we dworach ziemian i na wsiach. Tradycyjne dożynki obcho-

Na dożynkach powiatowych w dniu 27 sierpnia, które w tym roku były organizowane w Gminie Skaryszew, Gminę Jedlińsk reprezentował zespół śpiewaczy
Jutrzenki w składzie: Bieniek Ewelina, Kierzkowska
Aneta, Paluch Justyna, Świątkowska Milena oraz kapela w składzie: Imiołek Wacław, Paluch Grzegorz.
LP
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Tradycyjnie już, na dożynkach powiatowych, najlepsi
rolnicy z poszczególnych gmin powiatu radomskiego
otrzymali medale „Zasłużony dla rolnictwa” nadane
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z naszej
Gminy medale otrzymali:
Ireneusz Potera
Pan Ireneusz Potera w 2004 roku przejął gospodarstwo rolne po swoich rodzicach. To młody rolnik
z wyższym wykształceniem, który prowadzi je wspólnie z żoną Renatą w Lisowie. W tej chwili gospodaruje na 37 ha w tym 10 ha to grunty dzierżawione
od okolicznych rolników. Specjalizuje się w hodowli
bydła mlecznego. W chwili obecnej posiada 25 krów
mlecznych rasy HF, HF x CB i 10 jałówek rasy HF.
Obora wybudowana w roku 1979 jest modernizowana od 1999 roku. Gospodarstwo wyposażone jest w
nowoczesny park maszynowy i schładzalnik na mleko o pojemności 600l. Aby rozwijać i modernizować
swoje gospodarstwo Pan Ireneusz korzysta z programów pomocowych Unii Europejskiej. / min. dostosowanie do standardów/ Gospodarstwo posiada certyﬁkat na dostawę mleka. Sprzedaż mleka w roku 2005
wyniosła 99.000 kg. Pan Ireneusz jest młodym bardzo
prężnie rozwijającym się rolnikiem podnoszącym
swoje kwaliﬁkacje na kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje rolnicze.

rasy HF, CB x HF i 15 jałówek rasy HF. Obora o pow.
240 m² wybudowana w roku 1975 jest sukcesywnie
modernizowana. Gospodarstwo posiada certyﬁkat na
dostawę mleka. Odbiorcą do końca roku 2005 była
Spółdzielnia ROLMLECZ a obecnie mleko sprzedawane jest do Zakładu FIGAND. W roku 2004 zakupił
schładzalnik na mleko o pojemności 600 l. Pan Jacek
współpracuje z instytucjami rolniczymi i chętnie zdobywa nowe umiejętności na kursach i szkoleniach. Od
początku swojej działalności współpracuje z Instytutem Ekonomicznym w Warszawie prowadząc książkę
rachunkowości rolnej. Swoją wiedzą i umiejętnościami chętnie dzieli się z innymi rolnikami.

Stanisław Jakubiak
Pan Stanisław Jakubiak od roku 1982 wraz z żoną
Jadwigą prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 22 ha w
Ludwikowie. Specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. W chwili obecnej posiada
40 loch rasy PBZ x WB i jednego knura hodowlanego
rasy Pietrain. Rocznie do zakładów masarskich sprzedaje około 1000 szt. tuczników. Obora o pow. 250 m²
wybudowana w roku 1985 jest sukcesywnie modernizowana. W 1996 roku Pan Stanisław przystosował
budynek istniejącej stodoły na chlewnię w której zainstalował ogrzewanie podłogowe i w klatkach przygotował miejsca porodowe dla loch. Żywienie opiera
się głównie o paszę wyprodukowane w swoim gospodarstwie uzupełniane koncentratami wysokobiałkoKarol Potera
Pan Karol Potera z Lisowa w 2005 roku przejął go- wymi. Jest aktywnym członkiem Związku Producenspodarstwo rolne o pow. 20 ha po swoim ojcu Krzysz- tów Trzody Chlewnej działającym przy Mazowiectoﬁe. Jest studentem 3 roku SGGW w Warszawie. kiej Izbie Rolniczej w Radomiu. W latach 1982 -1990
W tej chwili gospodaruje na 35ha/15 ha dzierżawi był członkiem Rad Nadzorczych Banku Spółdzielczeod okolicznych rolników. Specjalizuje się w hodowli go i Gminnej Spółdzielni „SCH” w Jedlińsku. Swoją
bydła mlecznego. W chwili obecnej posiada 23 kro- wiedzą i umiejętnościami chętnie dzieli się z innymi
wy mleczne rasy HF. HF x CB i 27 jałówek rasy HF. rolnikami.
Obora o pow. 300 m² wybudowana w roku 1979 została zmodernizowana na przełomie lat 2005/2006. Paweł Oﬁara
Pan Paweł Oﬁara z Bierwiec od roku 2000 proW roku ubiegłym zakupił schładzalnik na mleko o
pojemności 1000 l. Sprzedaż mleka w roku 2005 wy- wadzi gospodarstwo rolne o pow. 24,5 ha . w tym 18,5
niosła 85 tys. kg. Ocena mleczności krów prowadzona ha to grunty własne. Specjalizuje się w hodowli bydła
w gospodarstwie przez Polską Federację Hodowców mlecznego. W chwili obecnej posiada 21 krów mleczBydła i Producentów Mleka wykazała, że gospodar- nych rasy HF, CB x HF i 5 jałówek rasy HF. Obora
stwo osiąga jedne z najlepszych wyników na terenie o pow. 280 m² wybudowana w roku 1978 jest sukgminy Jedlińsk. Średnia wydajność mleka od 1 kro- cesywnie modernizowana. W żywieniu bydła stosowy wynosi 6.500 l rocznie. Rolnik stosuje w żywieniu wane są nowe technologie / sianokiszonki i kiszonki
nowoczesne technologie. W roku 2005 zakupił w tym z kukurydzy/ Bydło karmione jest głównie treściwycelu wóz paszowy. W planach na 2006 i 2007 r. jest mi paszami własnymi uzupełnianymi koncentratami
budowa zbiornika i płyty obornikowej. Rolnik bardzo białkowymi. W najbliższych planach Pana Pawła jest
chętnie korzysta z programów pomocowych Unii Eu- budowa nowej obory na 30 szt. Gospodarstwo posiaropejskiej. /np. premia dla młodego rolnika i dostoso- da certyﬁkat na dostawę mleka. Odbiorcą mleka w
wanie do standardów/. Pan Karol jest młodym bardzo ilości 11 tys. l jest Spółdzielnia ROLMLECZ. W roku
2000 zakupił schładzalnik na mleko o pojemności
prężnie rozwijającym się rolnikiem.
500 l. Pan Piotr współpracuje z instytucjami rolniczyJacek Sałkiewicz
mi i chętnie zdobywa nowe umiejętności na kursach i
Pan Jacek Sałkiewicz od roku 1989 wraz z żoną szkoleniach. Swoją wiedzą i umiejętnościami chętnie
Bogusławą prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 26 dzieli się z innymi rolnikami. Aktywnie udziela się we
ha w Lisowie. Specjalizuje się w hodowli bydła mlecz- wszystkich pracach na rzecz społeczności wiejskiej.
nego. W chwili obecnej posiada 18 krów mlecznych
IW
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:: Akcja lato 2006 ::
Tegoroczną Akcję Lato 2006 rozpoczęły rozpalone
w wielu miejscowościach Sobótki. Tak było w Jedlińsku, Lisowie i w Ludwikowie. Zabawie przy ogniskach
towarzyszyły występy zespołów, konkursy wianków,
plastyczne, zabawy sprawnościowe jak i odnalezienie
kwiatu paproci. Z tym ostatnim w Jedlińsku był mały
problem. Dzieci, młodzież a także dorośli długo nie
mogli odszukać kwiatu ,ale…już na sam koniec imprezy paproć się znalazła.

Damian Walczak także z Jedlanki. Natomiast najlepszym zawodnikiem turnieju Maciej Czapla z Jedlińska. Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody.

W ramach Akcji Lato 2006 ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zorganizowano dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
dwie wycieczki do Spały i 4 dniowy pobyt w Zawoi.
Anna Jastrzębska

:: LATO w PSP w BIERWCACH ::
Przez całe wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury
w Jedlińsku jak i w świetlicach (Lisowie, Ludwikowie i
w Jedlance) prowadzone były zajęcia sportowe, rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, którzy wakacje spędzali
w swoich miejscach zamieszkania. Podczas wakacji
dzieci i młodzież realizowała swoje zainteresowania.
Organizowane były turnieje, konkursy plastyczne, gry
i zabawy świetlicowe. Już po raz kolejny został rozegrany ,,Turniej Dzikich Drużyn’’.

W tym roku rywalizowały ze sobą 4 drużyny(Radomka-Jedlińsk, FC-Expuch, Stare Zawady, Świetlica
Środowiskowa w Jedlance). Najlepszym zespołem już
po raz kolejny okazała się drużyna z Jedlanki, która
otrzymała Puchar Wójta. II i III miejsce zajęły kolejno drużyny z Jedlińska. Najlepszym strzelcem został
Damian Żarłok z Jedlanki, najlepszym bramkarzem
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Już po raz trzeci, w minione wakacje, w naszej
szkole prowadzona była społecznie nieobozowa akcja letnia. Dzieci, które nigdzie nie wyjeżdżały mogły przez dwa tygodnie brać udział w zajęciach organizowanych przez wieloletnią nauczycielkę Bożenę
Paluch. Czekały tu na nich zajęcia i gry świetlicowe,
rozgrywki sportowe, rajdy rowerowe oraz kilka nocy
spędzonych pod namiotami. Niektóre z dzieci po raz
pierwszy miały okazję uczestniczyć w prawidłowym
przygotowaniu ogniska, nauczyć się pieczenia ziemniaków oraz pośpiewać przy blasku księżyca i błyskających iskrach.

Akcja cieszyla się dużym powodzeniem, w jej zorganizowaniu pomogła radna Bierwiec p. E. Oﬁara
oraz rodzice: A. Babut, R.Świerzyńska. Dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niektórzy uczniowie naszej szkoły byli na wycieczce w Beskidach i w Spale.
Dwa tygodnie dobrej zabawy szybko minęło, ale
niektórym dzieciom na pewno na długo pozostaną w
pamięci.
Joanna Mazur

:: Turniej sołectw ::
W dniu 10.09.2006 na stadionie GOSiR w Jedlińsku odbył się I Turniej Sołectw.
W zawodach wzięło udział 8 Sołectw ( Jankowice,
Jedlanka, Jedlińsk, Klwatka Szlachecka, Lisów, Ludwików, Piaseczno, Wola Gutowska ).Sołectwa rywalizowały między sobą w wielu konkurencjach.

ganie liny-Wola Gutowska, rzuty osobiste do kosza
mężczyzn-Ludwików, rzuty osobiste do kosza kobiet-Lisów, rzut podkową do celu-Klwatka Szlachecka,
przenoszenie partnera-Piaseczno. Puchar Wójta w
siatkówce plażowej zdobyło sołectwo Jedlińsk.

Najbardziej oczekiwaną konkurencją był ﬁnał piłki nożnej między Jedlanką a Ludwikowem. Po długiej
rywalizacji i rzutach karnych Puchar Wójta zdobyło
Pierwszą konkurencją ocenianą przez komisje był sołectwo Jedlanka. Ciekawą konkurencją był konkurs
konkurs na potrawę staropolską i najładniejszy symbol plecienia powróseł . Komisja oceniająca powrósła bradożynkowy. Wszystkie drużyny wzięły udział w tych ła pod uwagę ilość i jakość. Najwięcej powróseł zrobikonkursach. Komisja, w składzie Jolanta Markiewicz- ło sołectwo Jedlińsk i Lisów. Po rozegraniu wszystgospodyni z Jankowic, Aneta Strzelecka- nauczyciel kich konkurencji nadszedł czas na podsumowania.
plastyki z PSP Stare Zawady i Bożena Cieślak- plastyk, Po zliczeniu wszystkich punktów I Turniej Sołectw
dyrektor PSP w Jedlińsku, oceniały symbol i potrawę. wygrał Ludwików uzyskując 85 punktów, II miejsceWszystkie potrawy smakowały znakomicie. Komisja -Jedlińsk 74 punkty, III miejsce-Lisów 68 punktów, IV
podziwiała smak łazanek(Piaseczno), wspaniałą pre- miejsce-Piaseczno 65 punktów, V miejsce-Jedlanka
56 punktów.

zentacje z Klwatki (pyzy, racuszki, bigos) jednak na
prowadzenie wysunął się gruszczok i sójki (Lisów),
to bardzo dawne potrawy. Komisja podziwiała także
symbol dożynkowy, wysiłek i trud włożony w wykonanie symboli. Wysoko ocenili snop z cepami i sierpem(Piaseczno), pomysł prezentacji z Lisowa. Wspaniale prezentowała się para dożynkowa wykonana przez
sołectwo z Jedlińska. Jednak w tej konkurencji zwyciężył Ludwików za prezentację i symbol. Następnie zostały rozegrane konkurencje sprawnościowe. Sztafetę
sprawnościowa wygrało sołectwo Ludwików, przecią-

W nagrodę za I miejsce uczestnicy Turnieju - drużyna z Ludwikowa pojechała na jednodniową wycieczkę do Kazimierza Dolnego. Pozostali uczestnicy
dostali puchary i nagrody. Na zakończenie wszyscy
obecni bawili się razem przy ognisku i dobrej muzyce.
Mamy nadzieję, że mimo zaciętej rywalizacji sołectwa
dobrze się bawiły i za rok spotkamy się na II Turnieju
Sołectw.
A.J
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:: Dlaczego rak ? ::

:: Zmiany w jedlińskiej policji ::

W sierpniu na jedlińskim rynku pojawił się rak.
Budzi on emocje wśród mieszkańców, nie tylko Jedlińska. Dlaczego rak? Odpowiedź znajdujemy w archiwach.
Słownik Geograﬁczny Królestwa Polskiego, T.III. 1882
r., s. 547 „Herb miasta dawniej był Rak, z powodu że
tu były słynne raki, połowiające się w rzece Radomce,
znane w Warszawie pod nazwą „Raki jedlińskie”.
„Zorza”, Warszawa 1870 r., Nr 21(„Dzieje miasta Jedlińska”) (…) nadano miastu Jedlińsku herb Raka i
oberża w Jedlińsku jest pod herbem raka, dlatego że
Jedlińsko obﬁtuje w ryby i raki.
„Kurier Literacko-Naukowy”, 1 września 1930 r. „Kiedyś osobliwością Jedlińska były podobno raki, z których miasto słynęło daleko i szeroko, wskutek czego
gród ten ma raka w herbie”.
Poniżej wiersz pt. „Nasz rak” Janusza Wójcika mieszkańca Wierzchowin, dla którego ten właśnie rak
był inspiracją.

Od dnia 17 lipca br. Kierownikiem Posterunku Policji w Jedlińsku – Komendy Miejskiej Policji w
Radomiu został nadkom. Mirosław
Kwapień. Zmienił się również
podział na rejony dzielnicowych. Rejonem I zajmuje
się sierż. sztab. Dariusz Szydło, rejonem II sierż. sztab.
Jerzy Motyka. Do rejonu I należą sołectwa: Jedlińsk,
Lisów, Piaseczno, Jedlanka, Bierwiecka Wola, Bierwce, Wierzchowiny, Jeziorno, Kruszyna, Czarny Ług,
Romanów, Urbanów, Boża Wola, Nowe Zawady, Stare
Zawady, Nowa Wola, Janki, Płasków, Mokrosęk, Narty,
Ludwików. Do rejonu II należy: Klwatka Szlachecka,
Klwaty, Wielogóra, Wsola, Piastów, Kamińsk, Wola
Gutowska, Gutów, Górna Wola, Jankowice.
Głównym celem kierownika placówki w Jedlińsku,
podobnie jak policji w całym kraju, jest poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli i zwiększenia
efektywności procesu wykrywczego. Zwiększenie stanu etatowego placówki i zmiana kategorii z Posterunku na Komisariat Policji oraz zaangażowanie społeczeństwa, według Kierownika, przyczyniłoby się do
osiągnięcia zamierzonych celów.
Kontakt telefoniczny z kierownikiem: 0695 889 957.

To nie jest przypadek
że mamy w herbie raka
on wybrał te okolice
bo woda jest czysta taka.

L.P.

:: Medale za zasługi dla obronności kraju ::

Trzeba przyznać jest zrobiona
już kanalizacja nowa
i dlatego dla raka
nasza woda zdrowa,

W dniu 21 września 2006 r. w Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość wręczenia srebrnego medalu za
Zasługi dla Obronności Kraju Państwu Bogumile i
Józefowi Marszałkom z Piastowa. Odznaczenia wręczyli Wojskowy Komendant Uzupełnień w Radomiu
ppłk dypl. inż. Andrzej Prokopek oraz Wójt Gminy
Wojciech Walczak.

Jedlińsk dba o środowisko
kontroluje wszystkie ścieki
płyną do oczyszczalni
nie do naszej rzeki.
Teraz rak stoi na rynku
w samym centrum wśród zieleni
a w promieniach słonecznych
twa postać się mieni
Czasem gdzieś w podróży
o Jedlińsk ktoś pyta
podtrzymujemy nasze tradycje
niech Gmina rozkwita.
A może ktoś z czytelników zna legendę o naszym
raku? Czekamy na zgłoszenia. Najciekawsze opublikujemy.

Medalem tym uhonorowano rodziców czterech synów, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową.

L.P.

Bronisława Mularska
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rywalizacji oraz wiele radości z uczestnictwa w tych
zawodach. Życzę także jak najlepszych wyników w
nadchodzącym nowym roku szkolnym – zakończył
Wieloletni wysiłek młodych strzelców i lekkoatle- Wojciech Walczak.
Kaka
tów został doceniony przez gospodarzy gminy. Pięcioro ﬁnalistów tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży: Joannę Plutę, Marlenę Maj, Julitę Rędzia, :: Mieszkanka Jedlińska wśród zwycięzców
Mateusza Skoczka oraz Ernesta Szymczyka zaproszokonkursu ::
no do siedziby Urzędu Gminy. – Cieszę się, że mogę
poznać bliżej przedstawicieli sportowej młodzieży.
Magdalena Piwowar oraz
Jesteście reprezentantami bardzo licznej grupy młoKatarzyna Mroczkowska i
dych ludzi, którzy z pasją oddają się sportowej przyBartosz Malinowski, czyli
godzie, uczniów potraﬁących pogodzić sport z nauką
„redo group+” – studenci
– przywitał gości wójt Wojciech Walczak. - Sport poWyższej Szkoły Sztuki i Prozytywnie wpływa na kształtowanie osobowości, uczy
jektowania w Łodzi , wygrali
systematyczności, współpracy w zespole, koleżeństwa,
konkurs na projekt archiprzestrzegania zasad fair play. Uczestniczenie w ﬁnatektoniczny trzeciej wieży
kościoła Mariackiego w Krakowie.
Konkurs ogłosiło, w lipcu
tego roku, krakowskie stowarzyszenie PODGÓRZE.
Jury konkursu, wśród którego znalazły się znakomitości
Krakowa m.in.: Zygmunt
Konieczny, Krzysztof Piasecki, Robert Makłowicz, z
sześciu nadesłanych prac wybrało projekt studentów
z Łodzi. Autorzy tak opisali swój pomysł: „Kościół
Mariacki z dwiema charakterystycznymi wieżami.
Obok niego diametralnie inna w swej formie wieża.
Zdaje się wyrastać z Rynku, a jej ramiona sięgają do
Sukiennic i pomnika Mickiewicza. Wychodzi naprzeciw Kościoła Mariackiego, doskonale wpisując się w
łach olimpiady było podsumowaniem waszej pracy panoramę miasta. Stanowi azymut w przestrzeni miatreningowej, wymagało wielu wyrzeczeń, poświęce- sta i Rynku, a przez kontrast wydobywa otaczającą
nia i uporu. Przyjęliście wyzwanie, jakim była spor- zabytkową architekturę. Trzecia Wieża jest metaforą
towa rywalizacja z rówieśnikami ale i zmierzenie się naszych czasów, współczesnego człowieka osadzonez własnymi słabościami – podkreślał. - Wszyscy odnieśliście sukces, bowiem poprzez uprawianie sportu go w historycznym mieście-mieszkańca, turysty-i tak
utrwalacie wiele dobrych cech ogromnie przydatnych jak oni nasyca się nastrojem Rynku, jego klimatem i
w dorosłym życiu. Ale są powody do szczególnej dumy historią, a jednocześnie tchnie weń nowe życie”.
L.P.
i radości. Medale oraz wysokie miejsca zdobywane
przez was w krajowej rywalizacji to znakomita promocja naszej gminy i miejscowości - dziękował Woj:: Ciekawostki ::
ciech Walczak.- Jako gospodarze gminy staramy się
stwarzać coraz lepsze warunki do prowadzenia zajęć,
Prezentowane niżej grzyby, znalazła w lesie koło
rozbudowujemy bazę sportową, wspieramy organizaUrbanowana
Pani Gabriela Stanikowska.
cję obozów, ﬁnansujemy wyjazdy na zawody. Wiemy,
Grzyb
olbrzym
miał wymiary: średnica 30 cm i
że na edukacji młodego człowieka poprzez sport możwaga:
1,85
kg.
na wiele zyskać. Dlatego też, będziemy kontynuować
nasze działania i w miarę możliwości przeznaczać
jeszcze więcej środków na ten cel – mówił. Gratulując,
wójt wręczył młodzieży cenne upominki, które będą
uprzyjemniać wolne chwile lub pozwolą się zrelaksować lub lepiej skoncentrować przed startem. Wyrazy
uznania i podziękowania skierowano także do trenerów – Mariusza Kilara i Krystiana Kilara, których
uhonorowano pamiątkowymi, okolicznościowymi
dyplomami. Spotkanie było okazją do zaprezentowania pucharów, medali i innych trofeów wywalczonych przez zawodników. Pokazano reprezentacyjne
dresy Mazowsza oraz „robocze uniformy” strzelców
czyli specjalne spodnie, kurtki, buty i rękawice używane w trakcie zawodów. Trenerzy przedstawili plany
kolejnych startów i zamierzenia na następny sezon.
Jego mniejszy brat miał 24 cm średnicy i ważył
- Życzę miłego spędzenia ostatnich wakacyjnych dni,
w kolejnych startach wielu sukcesów w szlachetnej 1,30 kg.

:: Nagrody za ﬁnał ::
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::

Inwestycje i remonty w oświacie

:

fot.1
Lata 2003 - 2006 to okres prowadzenia
licznych zadań inwestycyjnych i remontowych w budynkach oświatowych. W 2003 r.
dobiegły końca rozbudowy szkół w Jedlińsku
i we Wsoli.
Nowy budynek szkolny we Wsoli (fot. 1)
oddano do użytku w dniu 1.09.2003 r. Szkole
przybyło 10 nowych sal lekcyjnych oraz sala
gimnastyczna z zapleczem. Koszt inwestycji
zamknął się kwotą 3.305 tys. zł. Na wykonanie tego zadania gmina otrzymała doﬁnansowanie z ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w kwocie 500 tys.
złotych na rozbudowę sali gimnastycznej. W
Jedlińsku natomiast dobudowano nowy budynek dla potrzeb miejscowego gimnazjum

(fot. 2), w którym znajduje się 12 sal lekcyjnych oraz pełnowymiarowa sala gimnastyczna z zapleczem. Wartość zadania - 3.722 tys.
zł. Inwestycję prowadzono w latach 2001 2003, ﬁnansowano w latach 2002 - 2004. Na
wykonanie tego zadania gmina otrzymała
doﬁnansowanie z budżetu państwa w ramach
kontraktu wojewódzkiego w kwocie 400 tys.
zł. W 2003 r. gmina pozyskała z MENiS dotację celową na wyposażenie nowooddanych
pomieszczeń w sprzęt szkolny, pomoce naukowe oraz sprzęt sportowy w kwocie 370
tys. zł.; w tym dla Wsoli 170 tys. zł., dla Jedlińska 200 tys. zł. Trwa termomodernizacja
budynków szkolnych w Wierzchowinach
(fot. 3) i Jedlińsku (fot. 4). Dachy kryte są

fot.4
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papą termozgrzewalną
żone są na 3 lata i wy
- Jedlińsk, 364,1 tys. z
realizację niniejszych z
ła doﬁnansowanie w w
z Urzędu Marszałkow
Mazowieckiego w ram
wizacji Obszarów Wi
zł. z budżetu państwa
wojewódzkiego. W ra
wych w latach 2005 - 2
remonty kapitalne pok
z wymianą obróbek bla
lacji odgromowych na
w Ludwikowie (fot. 5)
Na prace te gmina pr

::

Inwestycje i remonty w oświacie

ą. Koszty robót rozłoynoszą: 1.054,6 tys. zł.
zł.- Wierzchowiny. Na
zadań gmina otrzymawysokości 51,1 tys. zł.
wskiego Województwa
mach Programu Aktyiejskich oraz 200 tys.
a w ramach kontraktu
amach prac remonto2006 przeprowadzono
kryć dachowych wraz
acharskich oraz instabudynkach szkolnych
) i Starych Zawadach.
rzeznaczyła z budżetu

fot.2
oświaty kwotę 101,6 tys. zł. Dokonano również smarowania pokryć dachowych na starych budynkach we Wsoli oraz na budynku szkolnym w Jedlance.Oprócz budynków
modernizowane są również boiska szkolne.
W ubiegłym roku położono nawierzchnię
asfaltową na boisku we Wsoli . Kwota 25,7
tys. zł. pochodziła w całości z budżetu gminy. Obecnie trwają pracę przy wykończeniu
boiska do koszykówki na placu szkolnym w
Jedlińsku. Położona zostanie nowoczesna
nawierzchnia poliuretanowo - gumowa za
kwotę 131,7 tys. zł., w tym 92 tys. zł. pochodzi z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Na uwagę zasługuje również fakt pozyskania
nowego sprzętu komputerowego do szkol-

fot.5

::

fot.3
nych pracowni komputerowych. Sprzęt taki
sﬁnansowany w 100% przez MEN otrzymały szkoły: w Wierzchowinach w 2003 r., we
Wsoli i Starych Zawadach - w 2005 r. a w
2006 r. szkoły: w Jedlance, Bierwcach, Wierzchowinach i szkoła podstawowa w Jedlińsku.
Ponadto gimnazja w Jedlińsku (fot. 6) i we
Wsoli otrzymały nowy sprzęt komputerowy
jako wyposażenie Internetowych Centrów
Informacji Multimedialnej. Łącznie pozyskano wyposażenie do 7 szkolnych pracowni
komputerowych.
Danuta Durak

fot.6
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- ograniczenia poboru wody na terenie gminy Jedlińsk ,
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.,
W okresie wakacji Rada Gminy Jedlińsk obrado- - przedłożenia informacji o przebiegu wykonania buwała w dniu 17 lipca br. ostały podjęte uchwały w dżetu gminy Jedlińsk za półrocze 2006 r.,
sprawach:
- podziału rezerwy ogólnej za 2006 r. ,
Nr XL/22/2006 wprowadzenia zmian w budżecie - powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nagminy na 2006 r.
uczyciela mianowanego,
Nr XL/23/2006 zaciągnięcia kredytu długotermi- oraz Decyzje w sprawach:
nowego ,
- powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzeNr XL/24/2006 zaciągnięcia pożyczki,
nia naboru na wolne stanowisko w UG w Jedlińsku ,
Nr XL/25/2006 ustanowienia zabezpieczenia spła- - powołania Komisji Przetargowej na budowę oświety pożyczki,
tlenia drogowego w gminie ,
Nr XL/26/2006 nabycia nieruchomości na rzecz - powołania Komisji Przetargowej na remont ulic przy
gminy Jedlińsk,
Rynku w Jedlińsku ,
Nr XL/27/2006 nabycia nieruchomości na rzecz - powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
gminy Jedlińsk,
dróg gminnych: Klwaty Kolonia, Bierwiecka Wola
Nr XL/28/2006 przyjęcia i zatwierdzenia Planu –Obózek ,
Rozwoju Miejscowości Wierzchowiny.
- powołania Komisji Przetargowej na wybór najkoW dniu 16 sierpnia 2006 r. zgodnie z terminem rzystniejszej oferty na zakup artykułów żywnościookreślonym w art. 198 ust .1 ustawy z dnia 30 czerwca wych dla stołówek szkolnych we Wsoli i w Jedlińsku ,
2005 r. o ﬁnansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. - powołania Komisji Przetargowej na wymianę sto2104) Wójt Gminy Jedlińsk przedłożył Radzie Gmi- larki okiennej w PSP w Ludwikowie ,
ny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o - powołania Komisji Przetargowej na przebudowę
przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze dróg gminnych w miejscowości: Narty –Gutów , Wola
2006 r.
Gutowska –Jedlanka , Płasków –Józefów,
Zgodnie z danymi zawartymi w przedłożonych - wyznaczenia członków Komisji do przeprowadzesprawozdaniach na dzień 30 czerwca uzyskano do- nia odbioru zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z
chody w wysokości 13.163.909 zł przy planowanej na przykanalikami” zadanie: III, IV , V w miejscowości
ten rok kwocie – 27.959.792 zł . Oznacza to realizację Jedlińsk.
planu w 47.08%. Dochody podatkowe zrealizowane
zostały w 50.32%. Zaległości podatkowe w stosunku
Kadencja Rady Gminy upływa dnia 27 październido analogicznego okresu ubiegłego roku nieznacznie ka br. Do tego czasu planowane są jeszcze co najmniej
się zmniejszyły i wynoszą 401.750 zł, stanowiąc ok. 2 dwie sesje Rady Gminy .
% uzyskanych wpływów z tytułu podatków. Wzrosły
Do chwili obecnej Rada obradowała na 40 posienatomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków dzeniach. Podjęto 210 uchwał.
osiągając wysokość 247.263 zł (w roku ubiegłym wyStałe Komisje Rady oraz doraźna Komisja Statutonosiły 238.395 zł). Udzielone ulgi i zwolnienia w po- wa pracowały na 158 posiedzeniach realizując przydatkach w tym okresie zamknęły się kwotą 56.709 zł, jęty plan pracy na każdy kolejny rok . Komisje miały
natomiast skutki decyzji wydanych przez organ po- także posiedzenia wyjazdowe i obradowały w poszedatkowy w I półroczu wyniosły 42.959 zł.
rzonym składzie. Na sesje i komisje zapraszani byli
Plan wydatków budżetu Gminy na dzień 30 czerw- między innymi: Wójt , Skarbnik i Sekretarz Gminy,
ca br. budżetowego przewiduje ich realizację w wyso- Radca Prawny, Starosta Radomski, Dyrektor Powiatokości 29.618.292 zł. W I półroczu zamknięto je kwotą wego Zarządu Dróg, Radni Powiatu, Kierownicy Po11.436.293 zł , co stanowi 38.6% planu rocznego.
sterunku Policji w Jedlińsku, Kierownicy Zakładów
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego i Jednostek Budżetowych, Powiatowy Lekarz Wetezmniejszyły się w stosunku do końca ubiegłego roku rynarii oraz lekarze weterynarii pracujący na terenie
i wynoszą 545.750 zł , stanowiąc 1.95 % planowanych gminy. Wypracowywane były też opinie i stanowiska
ogółem dochodów.
w sprawach kierowanych do Rady Gminy. Radni i Komisje wnioskowali część projektów uchwał na sesje.
Pracowały stałe Komisje Rady Gminy zgodnie Opiniowano i uchwalano przedkładane przez Wójta
z zaplanowanym planem pracy. Komisje oceniały projekty budżetu. Rada rozpatrywała sprawozdania
przedstawioną przez Wójta informację z wykona- z ich wykonania i udzielała Wójtowi absolutorium z
nia budżetu gminy za I półrocze. Komisja Oświaty , tego tytułu.
Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalno-Bytowych
Obsługę prawną Urzędu Gminy i Rady Gminy
przedłożyła Wójtowi wniosek o zmianę w budżecie prowadzi od marca 2004 r. radca prawny Anna Frągminy w załączniku Nr 9 poz.27 uchwały budżetowej czek, natomiast w poprzednich kadencjach Rady do
–Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne.
2004r.- radca prawny Barbara Makulska.
Zaproponowano nową lokalizację i budowę
Nie było problemów z realizacją przez Wójta buOśrodka Zdrowia w Bierwcach oraz w perspektywie dżetu gminy. Wprowadzane uchwałami zmiany w bupowstanie obiektu szkolnego Publicznej Szkoły Pod- dżecie gminy służyły powiększaniu założonych zadań
stawowej w tej miejscowości.
inwestycyjnych i modernizacyjnych. Było to możliwe
Wójt Gminy wydał Zarządzenia w sprawach:
dzięki systematycznemu pozyskiwaniu przez Wójta
środków ﬁnansowych nie tylko z funduszy unijnych. ▶

:: Z prac Rady Gminy ::
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Szczegółowe informacje na temat wydatków i realizaPracę Rady i Wójta ocenią Mieszkańcy Gminy w
cję wieloletnich programów inwestycyjnych przedsta- nadchodzących wyborach samorządowych. ■
wia Wójt w tym numerze „Panoramy Gminy”.

PODZIĘKOWANIE
W związku z zakończeniem kadencji 2002 – 2006 Rady Gminy Jedlińsk składamy
serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i pracą na
rzecz naszego samorządu przyczynili się do jego rozwoju.
Słowa te kierujemy także do Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Radnych Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, Radnych Powiatu Radomskiego, Sołtysów, Kierowników
referatów Urzędu Gminy, Kierowników jednostek budżetowych i instytucji, zakładu
budżetowego, pracowników Urzędu, którzy współpracowali z Radą Gminy w tej kadencji .
Rada Gminy
Jedlińsk
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jedlińsk
z dnia 15 września 2006r.
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz 1547 ze zmianami) podaję do wiadomości granice okręgów wyborczych, numery oraz liczbę wybieranych radnych, ustalonych Uchwałą Nr
XXXVIII/15/2002 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 czerwca 2002 roku, w sprawie okręgów wyborczych
utworzonych dla wyboru Rady Gminy w Jedlińsku.
Nr
okręgu

Granice okręgu wyborczego – sołectwa

Liczba wybieranych
radnych

1

Bierwce, Kruszyna, Jeziorno

1

2

Bierwiecka Wola, Płasków, Janki

1

3

Gutów, Wola Gutowska, Jankowice

1

4

Ludwików, Narty, Mokrosęk,Górna Wola

1

5

Jedlanka, Nowa Wola

1

6

Jedlińsk

2

7

Klwatka Szlachecka, Klwaty

1

8
9

Piastów, Kamińsk
Nowe Zawady, Stare Zawady, Romanów, Urbanów

1
1

10

Lisów, Piaseczno

1

11

Wielogóra

2

12

Wierzchowiny, Czarny Ług, Boża Wola

1

13

Wsola

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej – Urząd Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, pokój 23 (sala
konferencyjna), tel. (048) 32 13 021
Wójt
/-/ Wojciech Walczak
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jedlinsk
z dnia 27 września 2006r.
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja Wyborcza do
rad gmin, rad powiatow i sejmiku województw / t.j. Dz.U. nr 159 z 2003r., poz.
1547 ze zmianami / podaję do wiadomości numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, ustalonych uchwałą
Zarządu Gminy nr 8/98 z dnia 8 września 1998r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, zmienionych Uchwałą Rady Gminy Jedlińsk nr XVIII/31/2000
z dnia 21 sierpnia 2004r. i Uchwałą Rady Gminy Jedlińsk nr XXXVIII/18/2006 z
dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania:
Nr
obwodu

Granice obwodu głosowania

1

Sołectwa: Jedlińsk, Wola Gutowska,

2

Sołectwa: Jankowice, Górna Wola,
Ludwików, Mokrosęk, Narty, Gutów,

3

Sołectwa: Jedlanka, Nowa Wola

4

Sołectwa: Bierwiecka Wola, Bierwce,
Jeziorno, Kruszyna, Urbanów,

5

Sołectwa: Wsola, Kamińsk, Piastów

6

Sołectwa: Stare Zawady, Nowe Zawady,
Janki, Płasków, Romanów,

7

Sołectwa: Wierzchowiny, Boża Wola

8
9

Siedziba obwodowej Komisji Wyborczej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku
/lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych/
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance /
lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bierwcach / lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Zespół Szkół Publicznych we Wsoli
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych
Zawadach

Zespół Szkół Publicznych
w Wierzchowinach
Sołectwa: Klwatka Szlachecka, Wielogóra,
Dom Strażaka
Klwaty
w Wielogórze / lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych/
Świetlica Wiejska
Sołectwa: Lisów, Piaseczno
w Lisowie /lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnoprawnych

Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrenim
wyborze wójta odbędzie się w lokalach obwodowych komisji wyborczych w dniu 12 listopada 2006r.
w godz. 6.00 – 20.00.
Wójt
/-/ Wojciech Walczak
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WYBORY 2006
WAŻNE INFORMACJE
KOMISARZ WYBORCZY
w RADOMIU
Delegatura Krajowego
Biura Wyborczego,
ul. S. Żeromskiego 53, pok. Nr 154
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30- 15:30.
Termin wykonania
czynności wyborczej
do 28 września 2006 r.

WOJEWÓDZKA KOMISJA
WYBORCZA
Warszawa, pl. Bankowy 3/5, pok. 143
POWIATOWA KOMISJA
WYBORCZA
Radom, ul. Domagalskiego 7, pok.
230

Treść czynności wyborczej
-powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji
wyborczych

do 13 października 2006 r. -zgłaszanie do pełnomocnika wyborczego, kandydatów na członków gminnych komisji wyborczych
do godz. 15.30
do 13 października 2006 r. -zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów
do godz. 24.00
na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
do 18 października 2006 r. -zawiadomienie właściwej terytorialnej komisji wyborczej o zawarciu umowy w sprawie utworzenia grupy list kandydatów
do godz. 24.00
do 18 października 2006 r. -zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów
do godz. 24.00
do 22 października2006 r. -powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych
do 29 października 2006 r. -sporządzenie spisu wyborców w gminie
do 02 listopada 2006 r.
do godz. 15.30

-dopisywanie na listę wyborców osób na ich wniosek
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:: UWAGA ROLNIKU ::

■ Jak zostały wykorzystane fundusze unijne

Proponowane jest wsparcie dla szeregu nowych
działań
ale też kilka działań z lat ubiegłych będzie
2004 – 2006 przez rolników naszej gminy
kontynuowane tyle, że na zmienionych zasadach.
Przełamanie nieufności i przekonanie rolników, że Programy cieszące się w latach ubiegłych największym
istnieją realne szanse na pozyskanie pieniędzy na roz- zainteresowaniem Państwa opiszę bardziej szczegółowo a należą do nich.
wój gospodarstw zajęło nam sporo czasu i energii.
Zaczęło się od namawiania rolników do składania
Ułatwienie startu młodym rolnikom.
wniosków o płatności bezpośrednie.
Jednorazową premię w wysokości 50 tys. zł może
Przekazywane w lokalnej gazetce informacje o wyotrzymać
beneficjent który:
sokości dostępnych środków w różnych działaniach
1.
Jest
pełnoletni
i nie ukończył 40 roku życia w dniu
też początkowo nie zainteresowały naszych mieszskładania
wniosku;
kańców.
Mimo to dziś śmiało mogę powiedzieć, że środki 2. Po raz pierwszy rozpoczyna samodzielne prowaﬁnansowe przewidziane na rozwój rolnictwa zostały dzenie gospodarstwa rolnego;
w gminie Jedlińsk dobrze wykorzystane. Świadczy o 3. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wytym ilość złożonych i przyjętych do realizacji wnio- nikające z posiadanego wykształcenia lub stażu pracy
w rolnictwie lub uzupełni wykształcenie w ciągu 36
sków.
W ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa
z działania „Przyznanie płatności bezpośrednich do rolnego;
gruntów rolnych” każdego roku pomoc przy wypeł- 4. Po przejęciu gospodarstwa rolnego i przez okres co
nianiu wniosków uzyskało około 510 producentów najmniej 1 roku od wypłaty pomocy będzie ubezpieczony na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
rolnych.
W ramach pozostałych działań PROW w latach o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998
2004 – 2006 pomoc przy wypełnianiu wniosków uzy- nr 7, poz. 25, z późn. zm.), jako rolnik, z mocy ustawy
w pełnym zakresie;
skali rolnicy przystępujący do działania:
5. Będzie prowadził gospodarstwo rolne przez okres
• renty strukturalne – 32 gospodarstwa rolne
• w spieranie gospodarstw niskotowarowych – 168 co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy;
6. Przedłoży plan rozwoju gospodarstwa rolnego
gospodarstwa rolne
• dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów (biznes plan) i w ciągu 5 lat zrealizuje jego założenia, w szczególności zrealizuje inwestycje o wartości
UE – 22 gospodarstwa rolne
• wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i odpowiadającej co najmniej 50 % kwoty otrzymanej
poprawę dobrostanu zwierząt – 52 gospodarstwa rol- pomocy.
Gospodarstwo rolne beneficjenta:
ne.
1.
Będzie
stanowiło jego własność lub dzierżawę z zaSektorowy Program Operacyjny umożliwiał rozwój
sobu
własności
rolnej Skarbu Państwa lub jednostki
i inwestowanie w gospodarstwo rolne w ramach tego
samorządu
terytorialnego;
programu, pomoc i wsparcie ze środków unijnych
2. Ma powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż
wykorzystali też rolnicy z naszej gminy. Działania:
• inwestycje w gospodarstwach rolnych – 11 gospo- średnia w danym województwie (w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej kryterium minimaldarstw rolnych
nej
powierzchni nie jest wymagane) i nie większą niż
• ułatwienie startu Młodym Rolnikom (premia w wy300
ha;
sokości 50 000 zł) – 16 gospodarstw rolnych
3.
Docelowo
w okresie realizacji biznes planu spełni
• rozwój i ulepszenie infrastruktury technicznej zwiąwymagane
przepisami
prawa standardy w zakresie
zanej z rolnictwem – 1 gospodarstwo rolne
higieny,
ochrony
środowiska
i warunków utrzymania
• różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej z rolzwierząt.
nictwem – 2 gospodarstwa rolne.
Informuję Państwa, że nadal działa Punkt DoradzRenty strukturalne
twa Rolniczego, w którym będzie udzielana pomoc
Wnioskodawcą może być Osoba fizyczna - produprzy wypełnianiu wniosków z nowej puli środków.
Punkt działa w Urzędu Gminy w pokoju nr 11 co- cent rolny, który:
1. Ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął jeszcze wieku
dziennie w godz. 8:00 do 14:00
Grażyna Wasiłek emerytalnego;
pracownik MODR Oddział Radom 2. Zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej;
3. Prowadził działalność rolniczą na własny rachunek
rolnym przez co najmniej ostatnie
■ PLANY UNIJNEJ POMOCY NA LATA w10 gospodarstwie
lat,
bezpośrednio
przed złożeniem wniosku o po2007 – 2013
moc.
Mimo, że przygotowany przez Ministerstwo RolDo złożenia wniosku uprawniony jest producent
nictwa i Rozwoju Wsi „Program Rozwoju Obszarówrolny,
który:
Wiejskich” nie jest jeszcze zatwierdzony przez Unię
1.
Posiada
gospodarstwo rolne o powierzchni co naji mogą być w nim naniesione zmiany, chciałabym
mniej
3
ha
użytków rolnych oraz przekaże posiadane
zapoznać Państwa z założeniami unijnej pomocy do
gospodarstwo
rolne:
roku 2013.
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a) w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego na
rzecz następcy gospodarstwo rolne musi być przekazane w całości temu następcy w sposób trwały (nie
licząc działki, którą producent rolny może pozostawić sobie na potrzeby własne). Powierzchnia przekazanego gospodarstwa na rzecz następcy nie możebyć
mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa
rolnego w województwie. Warunek ten nie dotyczy
zstępnych producenta rolnego.
b) w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego
na powiększenie innego gospodarstwa rolnego (nie
licząc działki, którą producent rolny może pozostawić sobie na potrzeby własne) powierzchnia gospodarstwa po powiększeniu nie może być mniejsza niż
średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w danym
województwie. W województwach, w których średnia
powierzchnia gospodarstwa rolnego jest wyższa niż
średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju,
powierzchnia gospodarstwa rolnego po powiększeniu
będzie mogła być równa średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju.
Płatność w wysokości maksymalnie 250 % najniższej emerytury na gospodarstwo płatne przez okres
10 lat. W tym 150 % płatności przypada na przekazującego gospodarstwo rolnika a 100 % na jego małżonka.
Modernizacja gospodarstw rolnych
Pomoc może być przyznana na inwestycje obejmujące w szczególności:
1. Zakup nieruchomości rolnych, budowę lub remont
połączony zmodernizacją budynków lub budowli służących prowadzeniu działalności rolniczej;
2. Zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń lub
narzędzi do produkcji rolnej, w tym oprogramowania;
3. Zakładanie i modernizację sadów lub plantacji wieloletnich;
4. Zakup, instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na
warunki prowadzenia działalności rolniczej;
5. Zakup komputerów i oprogramowania.
Pomoc może być przyznana na inwestycje, mające
na celu dostosowanie gospodarstwa rolnego do standardów, wymaganych przepisami prawa Unii Europejskiej:
1. Obowiązujących – pod warunkiem, że inwestycję
podejmuje beneficjent działania „Ułatwienie startu
młodym rolnikom” zgodnie z biznes planem, a dostosowanie gospodarstwa rolnego nastąpi przed upływem 36 miesięcy od dnia podjęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego;
2. Nowowprowadzonych - pod warunkiem, że dostosowanie nastąpi w terminie nie dłuższym niż 36
miesięcy od dnia, w który dany standard stał się obowiązujący dla gospodarstwa rolnego. Do realizacji
będą przyjmowane tylko projekty, których wysokość
będzie przekraczała 20 tys. zł. Pomoc będzie polegała
na zwrocie 40 % kosztów kwalifikowanych.
Różnicowanie
w
kierunku
działalności
nierolniczej.
Wsparciem zostaną objęte projekty związane z realizacją inwestycji służących podjęciu przez rolnika,
domowników lub małżonka dodatkowej działalności
nierolniczej lub związanej z rolnictwem

Pomoc polega na zwrocie 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.
Zalesienia – nowe zasady zakładają, że wsparcie
dotyczyć będzie założenia uprawy leśnej i jej pielęgnacji przez okres 5 lat /do tej pory dochodziła jeszcze
premia zalesieniowa płatna przez okres 20 lat/
Program rolnośrodowiskowy – a w nim min. 2
pakiety, z których Państwo najczęściej korzystaliście a mianowicie: rolnictwo ekologiczne i ochrona
gleb i wód.
Grupy producentów rolnych
Nowymi działaniami będą:
Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej – Pomoc może być przyznana na projekty dotyczące przetwórstwa produktów rolnych
ale tylko podmiotom wykazującym żywotność ekonomiczną i przedstawiającym do realizacji projekty
o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł. Beneficjent
może liczyć na pomoc w wysokości do 40 % kosztów
kwalifikowalnych.
Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności – Pomoc w ramach działania będzie udzielana
beneficjentom poszczególnych systemów przez okres
5 lat w formie rocznej zryczałtowanej płatności.
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa – poziom pomocy maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
W następnych wydaniach naszej gazetki postaram
się udzielać Państwu bliższych informacji dotyczących wsparcia finansowego w poszczególnych działaniach.
Irena Walczak

■ POMOC SOCJALNA DLA GOSPODARSTW DOTKNIĘTYCH SUSZĄ

Rolnicy składający wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą jaka dotknęła naszą gminę w
2006r. mają szansę na otrzymanie zasiłku celowego w
wysokości:
• 500 zł dla rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o pow. do 5 ha użytków rolnych
• 1 000 zł dla gospodarstw powyżej 5, ha użytków rolnych
• Pomoc zwiększa się o 392 zł w przypadku rodziny
rolniczej prowadzącej gospodarstwo w którym utrzymuje się bydło, owce, kozy lub konie
Zasiłek przysługuje jeżeli co najmniej jedna osoba w
tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, który podlega
temu ubezpieczeniu z mocy ustawy.
Pomoc będzie udzielana tylko na wniosek osób zainteresowanych zamieszkujących na naszym terenie.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy pok. nr
16a w terminie do 15 października 2006 r. Wnioski
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Oryginalną wpłatę na ubezpieczenie KRUS za drugi
kwartał 2006 r.
2. Dokument potwierdzający utrzymywanie w/w
zwierząt /paszporty itp./
3. Protokół komisji szacującej straty / w przypadku
rolników występujących wcześniej z wnioskiem o kredyt klęskowy. Protokoły do odbioru w pok. 11 a/
Potrzebny będzie również nr PESEL i nr dowodu osobistego.
Irena Walczak
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:: S P O R T ::
Wicemistrzostwo Polski juniorów młodszych Mateusza Skoczka w strzelectwie, srebrny medal Joanny Pluty w ﬁnale Ogólnopolskich Igrzysk Zrzeszenia LZS oraz awans piłkarzy Strażaka
Wielogóra do klasy A to najważniejsze wydarzenia mijającego
gorącego lata z udziałem naszych sportowców.
Znakomicie zaprezentowali się zawodnicy ULKS Jedlińsk w
lipcowych ﬁnałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Na
pięknych obiektach w Starachowicach, w strzelaniu z karabinka
pneumatycznego – 40 strzałów, drugie miejsce z wynikiem 387 pkt.
wywalczył Mateusz Skoczek!!! Do zwycięstwa zabrakło jednego
punktu. To drugi medal Mateusza w ﬁnałach OOM. Przed dwoma laty reprezentant Jedlińska zdobył medal brązowy. – Chciałem
potwierdzić dobrą dyspozycję ze startów wiosennych. Rywale byli
mocni, walka trwała do ostatniego strzału. Bardzo się cieszę z tytułu wicemistrza Polski – mówił po zawodach srebrny medalista. W
tej samej konkurencji dziesiąte miejsce zajął Ernest Szymczyk. To
jego najlepszy wynik w dotychczasowej karierze sportowej. Wśród
dziewcząt, niewiele brakowało by na podium stanęła debiutantka
Julita Rędzia. Ale czwarte miejsce to także olbrzymi sukces tej utalentowanej zawodniczki. O ostatecznej lokacie zadecydował wynik ostatniej serii. - Cały czas byłam w trójce. Chyba poczułam się
za pewnie i zepsułam końcówkę – relacjonowała Julita. Dodajmy,
że trzecia zawodniczka legitymowała się tym samym rezultatem co
jedlińszczanka - 385 pkt. Łącznie, nasi strzelcy zgromadzili 14 pkt
do punktacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży prowadzonej
przez Ministerstwo Sportu. - To jest rekordowy rok. Po udanym
występie juniorów młodszych liczę jeszcze na miłą niespodziankę
ze strony młodzików i kolejne punkty we wrześniowych mistrzostwach makroregionu - skomentował trener Mariusz Kilar. Warto
dodać, że Julitę i Mateusza czeka jeszcze we wrześniu start w ﬁnale
Pucharu Polski juniorów do lat 21. Wystąpią oni w gronie 14 najlepszych zawodników po trzech rundach kwaliﬁkacyjnych.

Mateusz Skoczek i Julita Rędzia z trofeami OOM
Lekkoatletyczne zmagania OOM odbyły się na odnowionym
stadionie AZS w Łodzi. Startująca w siedmioboju, Marlena Maj
może mówić o pechu. W trakcie rozgrzewki naciągnęła jeden
z mięśni uda. Mimo to, ambitna zawodniczka wystartowała. W
gronie 24 dziewcząt, po trzech konkurencjach – biegu na 100
m przez płotki, skoku wzwyż i pchnięciu kulą, zajmowała dobrą
17 lokatę. Niestety, przed popołudniową konkurencją - biegiem
na dystansie 200 m ból nasilił się i Marlena musiała wycofać
się z rywalizacji. Większe nadzieje wiązaliśmy ze startem Joanny
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Pluty w skoku w dal. W eliminacjach potwierdziła duże możliwości. Mimo przeciwnego wiatru, osiągnęła wymagane minimum
(5,40m) już w pierwszej próbie skokiem na odległość 5,48m.

Joanna Pluta prezentuje oryginalny medal igrzysk LZS
W drugim dniu zawodów, w ﬁnale spaliła dwie próby. Wyraźnie
zdenerwowana, w trzeciej próbie popełniła duży błąd na rozbiegu
i zaliczyła tylko 5,28 m. Nie wystarczyło to do wejścia do ścisłego
ﬁnału. Ostatecznie uplasowała się na wysokiej, dziesiątej pozycji.
Sama zawodniczka jednak liczyła na więcej. – Po cichu myślałam o medalu, ale nie mogłam opanować nerwów. Szkoda, że nie
wyszło tak jak chciałam – mówiła ze smutkiem. Trzeba przyznać,
że poziom konkursu był bardzo wysoki. By zdobyć medal, trzeba
było skoczyć powyżej 5,80 m. Możliwości naszej reprezentantki
wystarczały na zajęcie miejsca w pierwszej szóstce. Przypomnijmy, że Joanna w bieżącym roku ustanowiła rekordy okręgu radomskiego w kategoriach seniorek, juniorek i juniorek młodszych
wynikiem 5,70m. Nasza rekordzistka w pełni zrehabilitowała się
trzy tygodnie później. W Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w Siedlcach, traktowanych jako mistrzostwa kraju tego stowarzyszenia,
zdobyła srebrny medal! Skacząc 5,51m, przegrała jedynie ze złotą
medalistką OOM Marzeną Banach z Łomży. – To moja ulubiona i
szczęśliwa skocznia. Po wakacyjnej przerwie nie byłam przekonana co do celowości tego startu. Wynik „taki sobie” , ale się cieszę z
pięknego medalu – podsumowała skromnie Asia.

Zawodnicy ULKS Jedlińsk z Anną Bukis-Owsiak - rekordzistką
i wielokrotną reprezentantką Polski w biegu na 1500 m, obecnie trenerką Skry Warszawa

Osiągnięcia ﬁnalistów doceniły władze gminy. Wójt Wojciech
Walczak nagrodził młodych sportowców za godne reprezentowanie i świetną promocję gminy, o czym piszemy szerzej w numerze.
Nieoczekiwaną szansę dostali piłkarze z Wielogóry, którzy sezon
2005/06 zakończyli w klasie B na drugim miejscu bez prawa awansu do wyższej klasy. Jednak po niespodziewanym wycofaniu się z
rozgrywek w klasie A Pilicy Nowe Miasto o wolne miejsce w grupie
stoczono dwumecz, w którym zespół Strażaka miał za przeciwnika
drużynę Wisły Solec. Po remisie 3:3 na własnym boisku, „strażacy”
zasłużenie zwyciężyli w rewanżu na obiekcie rywala 2:0. W efekcie
awans do klasy „A” ! Gratulacje dla piłkarzy i zarządu klubu !

W okresie wakacyjnym nasza młodzież przygotowywała się
do nadchodzących startów na zgrupowaniach sportowych. Przed
Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży lekkoatletki przebywały w
Międzyzdrojach, strzelcy w Starachowicach. Tenisiści stołowi formę do startów jesiennych budowali w Ustce, lekkoatletyczna grupa młodzików przygotowywała się w Cetniewie i Kozienicach do

Można trenować biegając po lesie ...
mistrzostw makroregionu , które odbędą się w drugiej dekadzie
września w Olsztynie. Obóz techniczny strzelców także zorgani-

Drużyna Strażaka Wielogóra
Początek rozgrywek ligowych 2006/07 nie był łatwy dla beniaminka.. Trzy porażki z zespołami Szydłowianki II, Zorzy Kowala
i KS Jastrząb . Jednak dwa kolejne mecze to wygrane - 2: 0 z Rudą
Wielką i 1:0 z Orłem w Gielniowie. W efekcie ósme miejsce w tabeli grupy pierwszej. Już w trakcie rozgrywek dokonano zmiany
trenera, którym obecnie jest znany były radomski bramkarz Mirosław Peresada . Życzymy zespołowi z Wielogóry zapewnienia
sobie pewnego, stałego miejsca w tej klasie rozgrywkowej. W grupie drugiej klasy A gra Mirax Bierwce, który ma na koncie trzy
zwycięstwa ( w tym walkower z GKS Sieciechów) i dwie porażki. Z dorobkiem dziewięciu punktów i niekorzystnym bilansem
bramkowym 8:10 drużyna zajmuje piątą lokatę. Rozpoczęli także
rozgrywki w klasie B piłkarze Berty, którzy na razie plasują się na
czwartym miejscu Ekipa z Jedlińska przegrała jedynie z Sadownikiem II Błędów. Efektowne wygrane: z GKS Pniewy 7:1 i Orlętami Stromiec 4:0 oraz skromne 1:0 z KS Wyśmierzyce . Na podkreślenie zasługuje skuteczność zespołu – 14 bramek strzelonych
przy 3 golach straconych to bardzo dobry bilans bramkowy. Podsumowując – po słabym początku zauważamy wyraźną zwyżkę
formy naszych drużyn i oby potraﬁły ją utrzymać do końca rundy
jesiennej. Kibicom przypominamy terminy kolejnych spotkań
rozgrywanych „u siebie” - Strażak : 1.10 Win Door Beta Radom,
15.10 KS Błotnica, 29.10 Zamłynie Radom; Berta: 24.09 Megawat
Świerże Górne, 22.10 Tęcza Augustów, 5.11 Belweder Mogielnica.
Mecze rozgrywane są na stadionie GOSiR w Jedlińsku i rozpoczynają się o godz.13:00. Więcej informacji o drużynie o drużynie
Strażaka znajdą czytelnicy na stronie internetowej Gminy Jedlińsk:
www.jedlinsk.pl/strazak.php. Po dwie kolejki rozegrały młodzieżowe drużyny Miraksu i Strażaka, niestety wszystkie zakończone
porażkami, w tym jedna wyjątkowo dotkliwa – Strażaka ze Zwolenianką 1:11. Może w kolejnych potyczkach nasi chłopcy powalczą o zdobycz punktową? Wydaje się, że talentów nie brakuje.
Choćby w czasie rozgrywanego wrześniowego Turnieju Sołectw
obserwowaliśmy sporo zagrań znamionujących niezłe umiejętności techniczne młodych piłkarzy.

... jeżdżąc w terenie na rowerach...
zowano w Kozienicach, które dysponują znakomitymi obiektami
dla wielu dyscyplin sportowych. W Kołobrzegu wakacje na sportowo spędzali uczniowie ZSO ze Wsoli. Łącznie ponad 90 uczniów

... a także wiosłując.
z terenu gminy aktywnie spędzało lato. Jak co roku, koszty organizacji akcji „lato” zostały częściowo pokryte ze środków ﬁnansowych gminy.
Krystian Kilar
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