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Ponad pół roku na stanowisku Wójta
Kamil Dziewierz, 

wybrany na wójta gminy 
Jedlińsk w ubiegłorocz-
nych wyborach samo-
rządowych. Urząd objął  
9 grudnia 2014 r., swoje 
pierwsze 8 miesięcy urzę-
dowania poświęcił nie 
tylko na dogłębne zapo-
znanie się z gminą i jej 
problemami.

To był bardzo pracowity 
okres, podczas którego roz-
począłem także wdrażanie 
swojego programu wybor-
czego. Bardzo ważna dla mnie 
jest rodzina, dlatego też od 
lutego w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej istnieje 
możliwość skorzystania 
przez mieszkańców gminy z 
bezpłatnych porad prawnych, 
których udziela radca prawny 
mec. Agata Bilska. Chciałem 
także zwiększenia dostępno-
ści usług doradczych dla rolni-
ków – od kwietnia w Urzędzie 
Gminy pracuje pani Grażyna 
Wasiłek, której zadaniem 
jest doradztwo dla rolników,  
w tym także w zakresie pozy-
skiwania środków unijnych 
czy płatności obszarowych. 
Swoje działania kieruję także 
na poprawę bezpieczeństwa. 
Właśnie przygotowujemy 
pierwszy etap moderniza-
cji oświetlenia ulicznego 
w gminie. W jego wyniku 
zamontowanych zostanie 
ponad 80 nowych lamp w 
miejscach dotychczas nie-
doświetlonych i najbardziej 
niebezpiecznych. Zauważy-
łem także, że południowy 
wyjazd z Jedlińska na drogę 
krajową nr 7 (przy Ośrodku 
Sportu i Rekreacji) jest miej-
scem szczególnie niebez-
piecznym. Dochodzi tam 
stale do wypadków, często 
poważnych. Zwróciliśmy się 
do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad o pod-
jęcie działań w celu poprawy 
bezpieczeństwa w tym miej-
scu. Jednak odpowiedź jaką 
otrzymaliśmy nie satysfak-
cjonuje nas. Będziemy nadal 
podejmować intensywne 
działania aby rozwiązać ten 
problem.

„Planowane tur-
biny wiatrowe, budowa  
Centrum Zdrowia w Jedliń-

sku, mieszkania socjalne 
– to trzy główne problemy, 
z którymi przyszło mi 
się zmagać na początku 
kadencji”

Jeżeli chodzi o przedsię-
wzięcie polegające na budo-
wie siłowni wiatrowych na 
terenie gminy, uważam że 
najważniejsze jest dobro 
wszystkich mieszkańców, 
całej wspólnoty lokalnej. 
Musimy działać w ściśle 
określony granicach, wyzna-
czonych przez przepisy 
prawa, które z założenia 
chronią interesy obywateli. 
Dlatego też, w odpowiedzi 
na liczne głosy mieszkań-
ców, zwróciłem się do Rady 
Gminy z wnioskiem o przy-
stąpienie do sporządzenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, 
którego celem miałoby być 
wprowadzenie, na obsza-
rach objętych tym planem, 
zakazu lokalizacji urządzeń 
wytwarzających energię z 
odnawialnych źródeł energii 
o mocy przekraczającej 100 
kW. Rad Gminy podzieliła 
moje zdanie i na sesji w dniu 
22 maja przyjęła uchwałę 
w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów 
rolniczej i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej w granicach 
sołectw: Romanów, Urba-
nów, Zawady Nowe, Gutów, 
Ludwików, Mokrosęk, Narty, 
Płasków, Bierwce, Górna 
Wola, Nowa Wola i Jedlanka. 
Już teraz zachęcam wszyst-
kich mieszkańców do zapo-
znanie się z projektem planu 
po jego przygotowaniu oraz 

do zgłaszania swoich uwag 
i wniosków. Przy podejmo-
waniu decyzji w tak istotnej 
sprawie, niezwykle ważny 
jest szeroki udział społecz-
ności lokalnej.

Kolejnym problemem jest 
budowa Centrum Zdrowia. 
Niezachowanie terminu 
oddania budynku do użytku 
spowodowane jest nierze-
telnością głównego wyko-
nawcy i jego zejściem z placu 
budowy.

Na szczęcie wszystkie 
zasadnicze prace są już 
zakończone. Do wykonania 
pozostały drobne roboty 
wykończeniowe oraz usunię-
cie niewielkich usterek. 

Kwestie prawne związane 
z niedotrzymaniem umowy 
przez wykonawcę znacząco 
utrudniają to zadanie, jed-
nak podjęliśmy intensywne 
działania aby jak najszyb-
ciej zakończyć tę inwestycję  
i przenieść ośrodek zdrowia 
do nowoczesnej siedziby. W 
najbliższym czasie od nad-

zoru budowlanego otrzy-
mamy  pozwolenie na użyt-
kowanie obiektu.

Zdecydowanie najtrud-
niej jest rozwiązać problem 
mieszkań komunalnych. Jako 
gmina jesteśmy zobowiązani 
do zapewnienia co najmniej 
lokali socjalnych osobom, 
które nie są w stanie samo-
dzielnie zaspokoić swoich 
potrzeb mieszkaniowych. 
Obecnie lokale komunalne 
znajdują się m.in. w Jedliń-
sku przy ul. Warszawskiej, 
w dawnym budynku „Tury-
sty”. Jest on jednak na tyle 
wyeksploatowany, że grozi 
zawaleniem i nie może być 
dłużej wykorzystywany na 
cele mieszkaniowe. Jedynym 
rozwiązaniem jest budowa 
nowego obiektu z przezna-
czeniem na lokale socjalne. 
W chwili obecnej mieszkań-
com posiadającym umowy 
najmu zapewniliśmy miesz-
kania komunalne.

„Budowa Centrum Zdro-
wia i planowane mieszka-
nia socjalne to nie jedyne 
inwestycje komunalne  
w gminie.”

W ostatnim czasie zakoń-
czyła się przebudowa i roz-
budowa ujęcia wody i stacji 
uzdatniania wody w Jedliń-
sku. Inwestycja ta znacząco 
poprawiła jakość zaopatrze-
nia mieszkańców w wodę. 
Woda jest czystsza, smacz-
niejsza i zdrowsza, dzięki 
nowoczesnej instalacji do jej 
uzdatniania i pompowania. 
Nowe urządzenia charakte-
ryzują się większą wydajno-

… już niedługo Ośrodek Zdrowia w Jedlińsku zostanie 
przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Wareckiej…

•
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ścią i niższą awaryjnością, co 
znacząco zmniejszy ryzyko 
przerw w dostawie wody. 
Rozpoczęliśmy już przygo-
towania do przebudowy  
i rozbudowy stacji uzdatnia-
nia wody w Wierzchowinach, 
która jest ostatnią taką insta-
lacją w gminie, w której wyko-
rzystywana jest przestarzała 
już technologia. Na bieżąca 
rozbudowujemy także sieć 
wodociągową i kanaliza-
cyjną. W lipcu zakończyła się 
rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Jedlance, a na 
początku sierpnia rozpoczęła 
się, również w Jedlance, 
rozbudowa wodociągu. 
Inwestycje te są związane  
z ciągłym rozwojem budow-
nictwa mieszkaniowego. 
Inwestujemy także w szkoły. 
Obecnie trwa termomoder-
nizacja placówki w Ludwi-
kowie, która obejmuje także 
wymianę dachu, a w Jedlance 
prowadzone są prace remon-
towe  na placu szkolnym. 
Rozstrzygnęliśmy także prze-
targ na przebudowę kotłowni 
węglowej na gazową w ZSP 
we Wsoli. Dobiegła końca 
także największa inwestycja 
ostatniego roku w oświacie 
– przebudowa kompleksu 
boisk sportowych przy PSP  
w Jedlińsku. W czerwcu 
zakończyła się budowa Cen-
trum Kultury Wiejskiej w Pia-
stowie. Prowadzone są także 
inwestycje w zakresie infra-
struktury drogowej. Zakoń-
czyła się budowa niespełna 
kilometrowego odcinak drogi 
w Klwatce Szlacheckiej,  

a dwa kolejne fragmenty 
dróg gminnych – w Klwatach 
i Piasecznie – o łącznej dłu-
gości ponad 1 km będą zmo-
dernizowane w najbliższych  
tygodniach.

Rok 2015 i 2016 to wła-
ściwy początek perspektywy 
finansowej Unii Europejskiej
na lata 2014–2020. To wła-
śnie w tym czasie urucha-
miane są nowe programy 
unijne. Będziemy intensyw-
nie zabiegać o środki z tych 
programów, aby realizować 
jeszcze więcej inwestycji. 
Czekamy niecierpliwie na 
praktyczne uruchomienie 
konkursów z nowej perspek-
tywy finansowej.

„Nie tylko dla ciała, ale 
także dla ducha...”

Ważne jest kompleksowe 
zaspokajanie potrzeb lokalnej 
społeczności i podnoszenie 
komfortu życia, zapewnie-
nie bezpieczeństwa, opieki 
medycznej czy też edukacja, 
ale nie możemy zapominać 

o takich aspektach życia jak 
rozrywka, sport i rekreacja. 

Uczniowie z naszych szkół 
osiągają imponujące sukcesy 
sportowe w dyscyplinach 
takich jak lekkoatletyka czy 
strzelectwo. Warto także 
wspomnieć Filipa Wójcika  
(15 l.) z Wielogóry, kierowcę 
kartingowego zdobywają-
cego laury na arenie między-
narodowej. Dlatego uważam, 
że szczególnie dzieci i mło-
dzież powinny mieć zapew-
nioną możliwość rozwijania 
swoich pasji i talentów, bo to 
w nich tkwi ogromny poten-
cjał, który trzeba wspierać, 
rozwijać i promować.

Ofertę kulturalno-rekre-
acyjną kierujemy do wszyst-
kich mieszkańców naszej 
gminy. Więc obok trady-
cyjnych imprez takich jak 
sobótka, dożynki, staramy 
się zaproponować, zarówno 
miejscowym jak i przyjezd-
nym, coś nieco innego, jak np. 
zorganizowany w tym roku 

po raz pierwszy „Family Drift” 
czy goszczący w Jedlińsku 
już czwarty raz zlot motocy-
klowy „The Irons Party”.

Gmina Jedlińsk posiada 
bardzo wiele walorów, które 
trzeba umiejętnie wyko-
rzystać, promować lokalne 
atrakcje, zasoby i przyjazne 
warunki prowadzenia biz-
nesu. Liczę, że przyciągnie to 
do gminy turystów, nowych 
przedsiębiorców, spowoduje 
wzrost gospodarczy naszej 
małej ojczyzny. Takimi spra-
wami należy się zajmować  
w sposób kompleksowy  
i zorganizowany. Dlatego 
też od maja w Gminnym 
Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku pra-
cuje asystent ds. promocji  
i rozwoju Gminy Jedlińsk.

„Nie mogę zawieźć spo-
łecznego zaufania”

Od czasu wyboru moje 
życie całkowicie się zmieniło. 
Mam teraz zdecydowanie 
więcej pracy i tym samym 
mniej czasu dla rodziny. Ale 
startując w wyborach byłem 
świadomy tego co mnie 
czeka. Wyborcy obdarzyli 
mnie mandatem zaufania, 
za co serdecznie dziękuję  
i ciężko teraz pracuję aby nie 
zawieść tego zaufania.

Już niedługo koniec 
wakacji. Z okazji nowego 
roku szkolnego oraz zbli-
żającego się Dnia Eduka-
cji Narodowej wszystkim 
uczniom życzę samych 
ocen celujących, a nauczy-
cielom satysfakcji z pracy. 

 Podczas majówki z dziećmi z GKS Jedlińsk.•

Nowa Sekretarz Gminy Jedlińsk
Anna Kwiecień pełni 

funkcję Sekretarza 
Gminy Jedlińsk od 1 stycz-
nia 2015 r. 

Nowa Sekretarz jest magi-
strem ekonomii – ukończyła 
Wydział Ekonomiki i Organi-
zacji Ochrony Zdrowia Wyż-
szej Szkoły Ubezpieczeń i 
Bankowości w Warszawie. 
Ukończyła również studia 
podyplomowe w zakresie 
organizacja pomocy spo-
łecznej oraz studia podyplo-
mowe w zakresie kontroli 
i audytu wewnętrznego w 
gospodarce i administracji 
publicznej.

W latach 2001–2006 w 

Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Radomiu 
pracowała jako Kierownik 
Działu Organizacji, Realizacji 
i Ewidencji Świadczeń Zdro-
wotnych. W 2004 r. była jed-
nym z pierwszych trenerów 
projektu unijnego „Promocja 
zatrudnienia i rozwój zaso-
bów ludzkich” województwa 
mazowieckiego w ramach 
programu „Phare 2001”, 
którego celem było opraco-
wanie programu szkolenia 
i przeprowadzenie szkoleń 
 dla bezrobotnych.

Przez 8 lat, do końca listo-
pada 2014 r., pełniła funk-
cję Wiceprezydenta Mia-

sta Radomia. Podlegały jej 
Wydział Zdrowia i Pomocy 
Społecznej, Wydział Spraw 
Obywatelskich oraz Biuro 
Działalności Gospodarczej. 
Odpowiadała za służbę zdro-
wia (szpital miejski, pogo-
towie ratunkowe), Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
domy pomocy społecznej, 
żłobki, organizacje pozarzą-
dowe. Jednocześnie pełniła 
funkcje Przewodniczącej 
Rady Społecznej Radom-
skiego Szpitala Specjali-
stycznego, Przewodniczącej 
Rady Społecznej Radomskiej 
Stacji Pogotowia Ratunko-
wego oraz Przewodniczącej 

Powiatowej Rady Zatrudnie-
nia, działającej przy Powia-
towym Urzędzie Pracy. Jako 
Wiceprezydent pełniła także 
funkcję Wiceprzewodniczącej 
Komisji Polityki Społecznej  
w Związku Miast Polskich.
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Poświęcenie figury
św. Floriana 
w Nowych Zawadach
10 maja 2015 r. w Nowych Zawadach odbyło się 

uroczyste poświęcenie figury św. Floriana.
Figura została ufundowana z okazji 65-lecia powołania 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Zawadach.

Otwarcie siedziby 
PZŁ w Piastowie
11 czerwca 2015 r.  

w Piastowie odbyło 
się uroczyste otwar-
cie nowej siedziby Pol-
skiego Związku Łowiec-
kiego - Zarząd Okręgowy  
w Radomiu. 

Budynek mieści się na tere-
nie Strzelnicy Myśliwskiej im. 
Dra Grzegorza Wardyńskiego. 
Poprzednia siedziba mieściła 
się w budynku Lasów Pań-
stwowych w Radomiu przy 
ul. 25 Czerwca.

VIII Powiatowy Rajd „Śladami Witolda 
Gombrowicza”
W maju odbył się VIII 

Pieszy „Spódnicowy 
Rajd Śladami Witolda Gom-
browicza”. W rajdzie wzięło 
udział 268 uczniów. 

Rajd rozpoczął się na jedliń-
skim Rynku, przy pomniku 
Raka. Trasa rajdu wiodła przez 
Piaseczno i Marcelów. Mija-
jąc kwieciste łąki, młodzież 
dotarła do lasu we Wsoli. Pod-
czas wędrówki uczestnicy 
wsłuchiwali się w przyrod-
nicze ciekawostki prezento-
wane przez Grzegorza Roko-
cińskiego – leśniczego Lasów 
Państwowych w Radomiu. 
Młodzież dotarła także do 
Muzeum Witolda Gombrowi-
cza, gdzie dzięki gościnności 
dyrektora muzeum Tomasza 
Tyczyńskiego oraz Domi-
niki Świtkowskiej – kustosza 
muzeum, uczestnicy rajdu 
mogli zwiedzić pałac i eks-
pozycję oraz zapoznać się z 
życiem i twórczością pisarza. 
Poza tym na miejscu czekały 
również inne atrakcje, m.in.: 
konkurs na najefektowniejszą 

spódnicę oraz rozstrzygnięcie 
konkursu dotyczącego wie-
dzy o Witoldzie Gombrowiczu 
oraz spostrzegawczości na 
trasie rajdu.

Nagrody i puchary z rąk 
Wójta Gminy Jedlińsk Kamila 
Dziewierza, Prezes PTSM 
Justyny Wulkiewicz oraz 
dyrektora PSP w Jedlińsku 
Dariusza Cielniaka otrzymały 
następujące szkoły:

W konkursie spostrzegaw-
czości i wiedzy o Witoldzie 
Gombrowiczu:

I miejsce – PSP Nr 31 w 
Radomiu,

II miejsce – PSP  im. Bata-
lionów Chłopskich w Starych 
Zawadach,

III miejsce – PSP im.  
T. Kościuszki w Jedlińsku.

w konkursie na najefektow-
niejszą spódnicę:

I miejsce – PG w Jedlińsku,
II miejsce – PSP w Starych 

Zawadach,
III miejsce – Zespół Szkół 

Skórzano-Odzieżowych, Styli-
zacji i Usług w Radomiu.

 Bożena Cieślak - wicedyrektor PSP w Jedlińsku opo-
wiada o Gombrowiczu.

•

 Wójt Gminy wręcza puchary zwycięzcom konkursu.•
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Zawody Wędkarskie 
z okazji Dnia Dziecka
31 maja 2015 r. odbyły się Zawody Wędkarskie 

z okazji Dnia Dziecka. 

 Zawody, jak co roku, rozegrano w Lisowie na stawie 
Waldemara Dabińskiego.

•

XVIII Nocne Zawody 
Wędkarskie o Puchar 
Wójta Gminy Jedlińsk

W nocy z 11 na 12 lipca 2015 r. w Domaniowie 
odbyły się XVIII Nocne Zawody Wędkarskie 
o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk. 

Wyniki zawodów: 
I miejsce – Maciej Przybyłowski, 
II miejsce – Marcin Woźniak, 
III miejsce – Jerzy Przybyłowski.

 Zawody zorganizowało Koło nr 41 „Radomka” 
Jedlińsk Polskiego Związku Wędkarskiego, 
a wzięło w nich udział 20 wędkarzy.

•

Nowy proboszcz 
parafii w Jedlińsku
Nowym proboszczem 

parafii pw. Św. Apo-
stołów Piotra i Andrzeja 
w Jedlińsku od 5 lipca jest 
ks. kan. Grzegorz Wój-
cik. Zastąpił ks. prałata 
Henryka Ćwieka, który 
piastował to stanowisko 
od 1987 roku. 

Ksiądz Grzegorz Wójcik 
urodził się 13 lipca 1967 r. 
w Lipsku. Święcenia kapłań-
skie przyjął w 1994 r. 
z rąk biskupa radomskiego 
Edwarda Materskiego. Ukoń-
czył teologię na Uniwer-
sytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, 
a także studia podyplomowe 
na kierunku zarządzanie 
i marketing w Wyższej Szkole 
Biznesu w Nowym Sączu.

Pracę duszpasterską rozpo-
czął od parafii pw. św. Józefa w 

Starym Goździe, następnie pra-
cował w parafii pw. Najświęt-
szego Serca Jezusowego w 
Skarżysku-Kamiennej. W latach 
2004-2015 pracował w Caritas 
diecezji radomskiej, najpierw 
jako wicedyrektor, a potem 
(od 2009 r.) jako dyrektor. 

Od 1 lutego 2015 r. istnieje możliwość skorzystania 
z bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy 
udzielanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Jedlińsku przez radcę prawnego Agatę Bilską.

Pomoc prawna z zakresu:
• prawa rodzinnego i opiekuńczego
• prawa pracy i zabezpieczenia społecznego
• prawa lokalowego
• prawa karnego w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 
20 września 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.)

Dni udzielania porad:
Wtorek: 7:30–11:30
Piątek: 7:30–11:30

w Jedlińsku przez radcę prawnego Agatę Bilską.

Caritas Diecezji Radomskiej w okresie 
od VI do XII 2015 roku służy nieodpłatną 
pomocą prawną oraz psychologiczną/
psychoterapeutyczną osobom z całego 
regionu radomskiego poszkodowanym 
na skutek przemocy w rodzinie, a potrze-
bującym specjalistycznej pomocy. 

Osoby te mogą być kierowane na:
• dyżur prawnika
• dyżur psychologa/psychoterapeuty.
Uzyskanie profesjonalnej pomocy będzie możliwe w siedzi-
bie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy 
ul. Kościelnej 5 w Radomiu. Zapisy osób na poszczególne 
dyżury są prowadzone od poniedziałku do piątku pod nume-
rem telefonu 48/365-29-29, w godzinach 8:00–16:00.
Pomoc jest nieodpłatna dla w/w osób i będzie realizowana 
w ramach Programu FIO 2015 Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej oraz są współfinansowane przez ten podmiot.
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Z prac Rady Gminy
Przewodnicząca Rady Aneta 

Żurowska zwołała sesje 
na dzień: 22 grudnia i 30 
grudnia 2014 r., 27 lutego,  
27 marca, 22 maja, 29 czerwca 
oraz 4 sierpnia 2015 r. 

Rada podjęła uchwały w spra-
wie:
22 grudnia 2014 r.:
Nr III/8/2014 – ustalenia wyna-
grodzenia Wójta Gminy Jedlińsk

30 grudnia 2014 r.:
Nr IV/9/2014 – uchwały budże-
towej na 2015 rok
Nr IV/10/2014 – Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Jedlińsk na lata 2015–2019
Nr IV/11/2014 – Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Jedlińsk na lata 2014–2019
Nr IV/12/2014 – wprowadze-
nia zmian w budżecie gminy na 
2014 rok
Nr IV/13/2014 – zarządzenia 
wyborów Sołtysów i Rad Sołec-
kich w sołectwach Gminy Jedlińsk 
na kadencję 2014–2018
Nr IV/14/2014 – uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2015
Nr IV/15/2014 – wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy i najmu na czas 
oznaczony do 3 lat.

27 lutego 2015 r.:
Nr V/1/2015 – nadania nazwy 
ulicy
Nr V/2/2015 – nadania nazwy 
ulicy
Nr V/3/2015 – uchwalenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Jedlińsk na rok 2015
Nr V/4/2015 – zatwierdzenia 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę dla odbiorców korzysta-
jących z wodociągów wiejskich 
na terenie gminy Jedlińsk
Nr V/5/2015 – zatwierdzenia 
taryfy dla zbiorowego odprowa-
dzania ścieków
Nr V/6/2015 – powołania 
delegatów do Związku Gmin 
„Radomka”
Nr V/7/2015 – Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Jedlińsk na lata 2015–2019
Nr V/8/2015 – wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy na 
2015 rok
Nr V/9/2015 – udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu
Radomskiego
Nr V/10/2015 – wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumie-
nia pomiędzy Gminą Jedlińsk 
a Gminą Stromiec, w zakresie 
współdziałania w sprawie reali-
zacji inwestycji „Budowa drogi 
na odcinku Sułków – Olszowa 
Dąbrowa – Wierzchowiny Zie-
lonka”

Nr V/11/2015 – regulaminu 
udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na tere-
nie gminy Jedlińsk

27 marca 2015 r.:
Nr VI/12/2015 – powoła-
nia Rady Społecznej Samo-
dzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Jedlińsku
Nr VI/13/2015 – zatwierdzenia 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę dla sołectwa Klwatka 
Szlachecka z terenu gminy 
Jedlińsk
Nr VI/14/2015 – przyjęcia pro-
gramu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt
Nr VI/15/2015 – wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości stawki 
tej opłaty
Nr VI/16/2015 – ustalenia stawki 
procentowej opłat adiacenckich 
z tytułu wzrostu wartości nieru-
chomości położonych na terenie 
gminy Jedlińsk w związku z ich 
podziałem oraz spowodowanego 
budową urządzeń infrastruktury 
technicznej
Nr VI/17/2015 – przyjęcia Gmin-
nego Programu Przeciwdziałaniu 
Narkomanii na lata 2015–2018
Nr VI/18/2015 – przyjęcia 3-let-
niego Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny dla Gminy 
Jedlińsk na lata 2015–2017
Nr VI/19/2015 – Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Jedlińsk na lata 2015–2019
Nr VI/20/2015 – wprowadze-
nia zmian w budżecie gminy na 
2015 rok
Nr VI/21/2015 – nie wyraże-
nia zgody na wyodrębnienie w 
budżecie gminy środków stano-
wiących fundusz sołecki

22 maja 2015 r.:
Nr VII/22/2015 – rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania 
Wójta z wykonania budżetu za 
2014 rok i sprawozdania finan-
sowego
Nr VII/23/2015 – udzielenia 
Wójtowi Gminy absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 
2014 rok
Nr VII/24/2015 – Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Jedlińsk na lata 2015–2019
Nr VII/25/2015 – wprowadze-
nia zmian w budżecie gminy na 
2015 rok
Nr VII/26/2015 – zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finanso-
wego za 2014 rok zakładu opieki 
zdrowotnej
Nr VII/27/2015 – zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finan-

sowego za 2014 rok instytucji 
kultury
Nr VII/28/2015 – nadania imie-
nia Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Bierwcach
Nr VII/29/2015 – zatwierdzenia 
Regulaminu Pracy Rady Spo-
łecznej Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Jedlińsku
Nr VII/30/2015 – uzupełnienia 
składu osobowego Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy Jedlińsk
Nr VII/31/2015 – wprowadzenia 
zmian w regulaminie wspiera-
nia edukacji uzdolnionych dzieci  
i młodzieży z placówek oświa-
towych prowadzonych przez 
Gminę Jedlińsk zatwierdzonego 
Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/
31/2013 z dnia 30 września 
2013 r.
Nr VII/32/2015 – zmian w pro-
gramie opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt
Nr VII/33/2015 – przyjęcia Gmin-
nego Programu Promocji Zdrowia 
Psychicznego Gminy Jedlińsk na 
2015 rok
Nr VII/34/2015 – przystąpienia 
do sporządzenia zmian studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
gminy Jedlińsk
Nr VII/35/2015 – przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszarów rolniczej 
i leśnej przestrzeni produkcyjnej  
w granicach sołectw: Romanów, 
Urbanów, Zawady Nowe, Gutów, 
Ludwików, Mokrosęk, Narty, 
Płasków, Bierwce, Górna Wola, 
Nowa Wola i Jedlanka

29 czerwca 2015 r.:
Nr VIII/36/2015 – określenia 
wymagań jakie powinien speł-
niać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w 
zakresie ochrony przed bezdom-
nymi zwierzętami, prowadze-
nia schroniska dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk i 
spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części na terenie gminy Jedlińsk
Nr VIII/37/2015 – powołania 
zespołu opiniującego zgłoszo-
nych kandydatów na ławników 
na kadencję 2016–2019
Nr VIII/38/2015 – Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Jedlińsk na lata 2015–2019
Nr VIII/39/2015 – wprowadze-
nia zmian w budżecie gminy  
na 2015 r.
Nr VIII/40/2015 – określenia 
zasad przyznawania sołtysom 
diety
Nr VIII/41/2015 – uchwalenia 
częściowej zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego 
gminy Jedlińsk w sołectwie 
Bierwce
Nr VIII/42/2015 – zasad wynaj-
mowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Jedlińsk
Nr VIII/43/2015 – trybu udziela-
nia i rozliczania dotacji dla nie-
publicznych przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkol-
nego prowadzonych na tere-
nie Gminy Jedlińsk oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości 
ich wykorzystania
Nr VIII/44/2015 – zmieniająca 
Uchwałę nr XXV/80/2008 Rady 
Gminy Jedlińsk z dnia 19 grudnia 
2008 r. w sprawie przystąpienia 
do Stowarzyszenia „Razem dla 
Radomki” z siedzibą w Radomiu.

4 sierpnia 2015 r.:
Nr IX/45/2015 - Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Jedlińsk na lata 2015–2019
Nr IX/46/2015 - wprowadze-
nia zmian w budżecie gminy na 
2015 rok
Nr IX/47/2015 - trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla niepu-
blicznych przedszkoli prowadzo-
nych na terenie gminy Jedlińsk 
przez inne niż Gmina Jedlińsk 
osoby prawne i osoby fizyczne
oraz dla, innych niż prowadzo-
nych przez Gminę Jedlińsk, osób
prawnych i fizycznych prowa-
dzących inne formy wychowania 
przedszkolnego a także trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości 
ich wykorzystania.

Wójt Gminy wydał zarządze-
nia w sprawie:
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2014 rok
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2014 rok
- ustalenia norm zużycia paliwa 
dla samochodów ratowniczo-
-gaśniczych dla ochotniczych 
straży pożarnych działających 
na terenie gminy oraz ustale-
nia norm zużycia dla urządzeń 
ratowniczo-gaśniczych znaj-
dujących się w ochotniczych 
strażach pożarnych na terenie 
gminy Jedlińsk
- zmian w regulaminie organiza-
cyjnym Urzędu Gminy Jedlińsk
- składu osobowego Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych
- ustalenia terminów zebrań 
wiejskich w celu przeprowa-
dzenia wyborów sołtysów  
i rad sołeckich w sołectwach 
gminy Jedlińsk na kadencję  
2014–2018
- przeznaczenia do oddania  
w dzierżawę i najem nierucho-
mości stanowiących własność 
Gminy Jedlińsk oraz ogłoszenia 
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ich wykazu
- planu finansowego zadań 
z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych 
jednostce samorządu teryto-
rialnego odrębnymi ustawami 
oraz wielkości dochodów zwią-
zanych z realizacji tych zadań, 
które podlegają przekazaniu do 
budżetu państwa
- upoważnienia Sekretarza Gminy 
do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji 
publicznej, w tym wydawania 
decyzji administracyjnych, posta-
nowień i zaświadczeń
- instrukcji kancelaryjnej
- powołania Komisji Rekrutacyj-
nej do przeprowadzenia naboru 
na stanowisko radcy prawnego 
w Urzędzie Gminy w Jedlińsku
- ogłoszenia otwartego kon-
kursu ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie upo-
wszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2015 r.
- upoważnienia Skarbnika Gminy 
do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji 
publicznej, w tym wydawa-
nia decyzji administracyjnych, 
postanowień i zaświadczeń
- upoważnienia kierownika 
Referatu Promocji i Rozwoju 
Gospodarczego do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej, w tym 
wydawania decyzji administra-
cyjnych, postanowień i zaświad-
czeń
- upoważnienia kierownika 
Referatu Rolnictwa, Środowiska 
i Gospodarki Gruntami do zała-
twiania indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicz-
nej, w tym wydawania decyzji 
administracyjnych, postanowień  
i zaświadczeń
- upoważnienia kierownika 
Referatu Społeczno-Administra-
cyjnego do załatwiania indy-
widualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej, w 
tym wydawania decyzji admi-
nistracyjnych, postanowień  
i zaświadczeń
- w\wzoru legitymacji służbowej 
członka Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Jedlińsku
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2015 rok
- powołania komisji konkurso-
wej do oceny ofert złożonych w 
wyniku ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie 
upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu w 2015 roku
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2015 rok
- zmian w regulaminie wyna-
gradzania pracowników zatrud-
nionych w Urzędzie Gminy  
w Jedlińsku
- ogłoszenia wyników konkursu 
ofert na realizację zadań publicz-
nych w zakresie upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu 
w 2015 roku

- zasad zwrotu kosztów prze-
jazdu dziecka lub ucznia nie-
pełnosprawnego oraz jego 
opiekuna do szkoły lub ośrodka 
umożliwiającego realizację obo-
wiązku szkolnego i obowiązku 
nauki jeżeli dowożenie i opiekę 
zapewniają rodzice
- powołania Komisji Przetargo-
wej i wprowadzenia Regulaminu 
Pracy Komisji Przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówień w try-
bie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień  
publicznych
- upoważnienia zastępcy kie-
rownika Referatu Promocji i Roz-
woju Gospodarczego do zała-
twiania indywidualnych spraw z 
zakresu administracji publicznej, 
w tym do wydawania decyzji 
administracyjnych, postanowień 
i zaświadczeń
- zmiany Zarządzenia Nr 42/
31/2011 Wójta Gminy Jedlińsk 
z dnia 7 czerwca 2011 r. w 
sprawie powołania Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego 
do spraw przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie
- powołania Komisji Przetargowej 
do przygotowania i przeprowa-
dzenia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego na 
budowę drogi gminnej w miej-
scowości Klwatka Szlachecka
- rocznego sprawozdania z wyko-
nania budżetu Gminy Jedlińsk za 
2014 rok
- powołania Komisji Przetargo-
wej do przygotowania i prze-
prowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicz-
nego na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie gminy 
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2015 rok
- zatwierdzenia Planu wykorzy-
stania gminnego zasobu nieru-
chomości na lata 2015–2017
- ustalenia jednolitego układu 
graficznego pism wytwarzanych
w Urzędzie Gminy Jedlińsk
- przeznaczenia do wydzierża-
wienia w trybie bezprzetargo-
wym części nieruchomości grun-
towej położonej w Jedlińsku
- powołania komisji ds. proce-
dury o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej z przyłą-
czami w miejscowości Jedlanka”
- powołania komisji do odbioru 
zadania inwestycyjnego pn. 
„Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej gminy Jedlińsk 
poprzez przebudowę oraz rozbu-
dowę ujęcia wody i stacji uzdat-
niania wody w Jedlińsku”
- powołania Komisji do przepro-
wadzenia losowania kandyda-
tów na członków obwodowych 
komisji wyborczych w gminie 
Jedlińsk w wyborach na Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 10 maja 
- składów osobowych obwo-

dowych komisji wyborczych  
w wyborach Prezydenta RP
- powołania komisji do spraw 
brakowania druków ścisłego 
zarachowania wykorzysta-
nych do wydawania dowodów  
osobistych
- powołania komisji do odbioru 
zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa budynku Centrum Kul-
tury Wiejskiej w Piastowie”
- zmian w Regulaminie Pracy 
Urzędu Gminy w Jedlińsku
- powołania Komisji Egzami-
nacyjnej do przeprowadzenia 
egzaminu ze służby przygoto-
wawczej
- powołania komisji inwentary-
zacyjnej w celu inwentaryzacji 
robót zadania inwestycyjnego 
pn. Budowa Centrum Zdrowia w 
Jedlińsku
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2015 rok
- ustalenia Regulaminu Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w Urzędzie Gminy 
Jedlińsk
- powołania Komisji Rekrutacyj-
nej do przeprowadzenia naboru 
na stanowisko urzędnicze 
inspektora w Urzędzie Gminy  
w Jedlińsku
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2015 rok
- zmian w regulaminie wyna-
gradzania pracowników zatrud-
nionych w Urzędzie Gminy  
w Jedlińsku
- powołania komisji ds. proce-
dury o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Przebudowę 
istniejącej kotłowni węglowej 
na gazową dla budynku Zespołu 
Szkół Publicznych we Wsoli 
gmina Jedlińsk” w ramach ter-
momodernizacji ZSP we Wsoli
- powołania komisji ds. proce-
dury o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Budowa sieci 
wodociągowej rozdzielczej  
z przyłączami w miejscowości 
Jedlanka, gmina Jedlińsk”
- powołania komisji ds. proce-
dury o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Przebudowa 
drogi gminnej Klwaty Dwór 
– Dąbrówka”
- powołania Komisji Konkurso-
wej na kandydata na dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. T. Kościuszki w Jedlińsku
- powołania Komisji Konkurso-
wej na kandydata na dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Andrzeja i Józefa Załuskich w 
Jedlance
- upoważnienia inspektora Refe-
ratu Społeczno-Administracyj-
nego do załatwiania indywidual-
nych spraw z zakresu ewidencji 
ludności i dowodów osobistych
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2015 rok
- zatwierdzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Tade-
usz Kościuszki w Jedlińsku
- zatwierdzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Braci 
Andrzeja i Józefa Załuskich w 
Jedlance
- wyznaczenia administratora 
bezpieczeństwa informacji oraz 
administratora systemów infor-
matycznych w Urzędzie Gminy 
w Jedlińsku
- organizacji Systemu wykry-
wania i alarmowania na terenie 
Gminy Jedlińsk
- powołania komisji do odbioru 
zadania inwestycyjnego pn. 
„Zagospodarowanie terenu przy 
PSP w Jedlińsku – Przebudowa 
kompleksu boisk sportowych i 
urządzeń sportowych”
- powołanie komisji ds. proce-
dury o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie pn. 
„Modernizacja – przebudowa 
drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych i miejscowości Piaseczno 
– Mosty”
- wprowadzenia zmian w budże-
cie Gminy na 2015 r.
- stawki czynszu za lokale 
mieszkalne wchodzące w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy 
Jedlińsk
- powoływania Komisji Prze-
targowej do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicz-
nego na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy 
Jedlińsk
- powierzenia stanowiska Dyrek-
tora Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Jedlińsku
- powierzenia stanowiska Dyrek-
tora Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Jedlance
- zasad przyznawania refundacji 
zakupu okularów korygujących 
pracownikom wykonującym 
prace przy monitorach ekrano-
wych
- stanowisk kierowania i zapaso-
wego miejsca pracy w systemie 
kierowania bezpieczeństwem 
narodowym na terenie Gminy 
Jedlińsk
- powołania komisji ds. proce-
dury o udzielenie zamówienia 
publicznego na zakup energii 
elektrycznej na potrzeby budyn-
ków i lokali biurowych, oświe-
tlenia ulicznego oraz urządzeń 
komunalnych Gminy Jedlińsk
- powołanie komisji do odbioru 
zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej z przyłączami w miejsco-
wości Jedlanka”
- nabycia nieruchomości na rzecz 
Gminy Jedlińsk
- powołania i działania tereno-
wej komisji do spraw szacowa-
nia zakresu i wysokości szkód 
w budynkach mieszkalnych, 
w których wystąpiły szkody 
spowodowane zjawiskami 
atmosferycznymi: gradobicie, 
nawałnica i ulewne deszcze  
w dniu 19 lipca 2015 r.

Teodozja Bień
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Podziękowanie sołtysom 
kadencji 2010–2014
27 marca 2015 r. pod-

czas sesji Rady 
Gminy, odbyło się uroczy-
ste podziękowanie sołty-
som kończącej się kaden-
cji 2010–2014. 

Przewodnicząca Rady 
Gminy – Aneta Żurow-
ska, Wójt Gminy – Kamil 
Dziewierz oraz Zbigniew 
Dobosz – Wiceprzewod-
niczący Rady, podzięko-
wali za zaangażowanie  
w pełnieniu funkcji sołtysa  
i pracę dla dobra społeczno-
ści lokalnej.

W dniach od 19 stycznia 
do 3 marca trwały wybory 
sołtysów na nową kadencję 
2014–2018. Poniżej przed-
stawiamy wyniki wyborów.

Lp. Imię i nazwisko Sołectwo Lp. Imię i nazwisko Sołectwo

1. Piotr Murawski Boża Wola 17. Aneta Celi Lisów

2. Bogumił Cichocki Bierwiecka Wola 18. Monika Szczęsna Ludwików

3. Wojciech Bednarek Bierwce 19. Bernadeta Celej Mokrosęk

4. Agnieszka Komorowska Czarny Ług 20. Wioletta Romanowska Nowa Wola

5. Stanisław Struzik Górna Wola 31. Teresa Kucharczyk Nowe Zawady

6. Iwona Filozof Gutów 22. Marek Janiec Piaseczno

7. Stanisław Lipiec Narty 23. Iwona Kowalczyk Płasków

8. Leszek Kapusta Janki 24. Danuta Kozłoska Piastów

9. Katarzyna Paluch Jankowice 25. Dariusz Rudecki Romanów

10. Kazimierz Bartosiak Jedlanka 26. Waldemar Malinowski Urbanów

11. Andrzej Langierowicz Jedlińsk 27. Dariusz Lipiński Stare Zawady

12. Dariusz Wójcik Jeziorno 28. Monika Kowalczyk Wola Gutowska

13. Monika Karaś Kamińsk 29. Małgorzata Smyrda Wierzchowiny

14. Kinga Chojnacka Kruszyna 30. Stanisław Dryja Wielogóra

15. Stanisław Skrzek Klwatka Szlachecka 31. Stanisław Prokop Wsola

16. Karol Gos Klwaty

 Sołtysi kadencji 2010-2014 oraz nowo wybrani kadencji 2014-2018 z władzami Gminy Jedlińsk.•
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IV Dziecięca Sesja Rady 
Gminy Jedlińsk
10 czerwca 2015 r. 

 z okazji Między-
narodowego Dnia Dziecka,  
w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Jedlińsk 
odbyła się IV Dziecięca 
Sesja Rady Gminy. 

W rolę radnych wcielili się 
uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjów z terenu 
gminy Jedlińsk. Dziecięca 
Rada wybrała ze swojego 
grona Przewodniczącego, 
którym został Daniel Jur-
czak - uczeń Publicznego 
Gimnazjum im. Bpa Piotra 
Gołębiowskiego w Jedlińsku. 
Porządek obrad przewidy-
wał podjęcie dwóch uchwał, 
dotyczących zorganizowania 
gminnych konkursów. Pierw-
szy z nich, skierowany do 
uczniów gimnazjów, to kon-
kursu fotograficzny pt.: „Miej-
sca zwykłe – niezwykłe, co 
warto zobaczyć w mojej gmi-
nie”, w którym przewidziano 
dwie kategorie tematyczne: 
I – Odkrywanie przyrody,  

II – Odkrywanie kultury  
i gospodarki. Zadaniem w dru-
gim konkursie jest wykonanie 
plakatu promującego gminę 
Jedlińsk. W tym konkursie 
mogą brać udział uczniowie 
szkół podstawowych. W trak-
cie sesji podsumowano także 
Gminny Konkurs Literacki. 
Komisja Konkursowa przy-
znała dwa pierwsze miejsca 
w dwóch kategoriach – dla 
Sandry Warzyńskiej i Oliwii 
Imiołek w kategorii szkół 

podstawowych oraz Weroniki 
Majak i Aleksandry Chojnac-
kiej w kategorii gimnazjalnej. 
Drugie miejsce w kategorii 
szkół podstawowych zdobyła 
Weronika Szczęsna, a trzecie – 
Aleksandra Paluch. W katego-
rii gimnazjów drugie miejsce 
przyznano Weronice Wąsik,  
a trzecie – Katarzynie Karaś. 
W trakcie sesji wręczono 
także Nagrody „Dziecięcy 
Uśmiech” przyznawane przez 
uczniów szkół z terenu gminy 

Jedlińsk. Uhonorowani zostali: 
ks. prałat Henryk Ćwiek - pro-
boszcz parafii pw. św. Apo-
stołów Piotra i Andrzeja w 
Jedlińsku, Małgorzata Sobień 
– dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Ludwikowie, Elżbieta 
Łoboda – dyrektor Publicz-
nej Szkoły Podstawowej  
w Bierwcach, Dorota Dobosz 
– dyrektor Zespołu Szkół 
Publicznych im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego  
w Wierzchowinach, Lidia Kut-
kiewicz – pedagog szkolny  
w Zespole Szkół Publicznych 
im. Witolda Gombrowicza 
we Wsoli, Andrzej Rajkow-
ski – pracownik Gminnego 
Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku, Marek 
Bal – właściciel firmy Kratki.
pl we Wsoli, Grzegorz Imiołek 
– właściciel firmy „Mini-Mar-
ket” s.c., Anna Imiołek – wła-
ściciel firmy „Mini-Market”
s.c., Fabryka Farb i Lakierów 
Śnieżka S.A.

 Nagrodzeni „Dziecięcym Uśmiechem”.•
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Warto przeczytać!
Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz– „Resortowe dzieci służby”
Książka, która odkrywa prawdę i rzuca nowe światło na służby komunistyczne. To opowieść o interesach 
ludzi z bezpieki, którzy umacniali władzę ludową, wspierali socjalizm, by wreszcie po „grubej kresce” stać się 
zakulisową siłą sprawczą w demokratycznym państwie.

Szymon Nowak – „Dziewczyny wyklęte”
Szesnaście porywających opowieści o walce, dramatycznych wyborach, ucieczkach, upokorzeniach i wię-
ziennej wegetacji.

Sue Monk Kidd – „Czarne skrzydła”
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, wspaniała powieść ukazująca wzruszający portret dwóch kobiet, 
których historie nierozerwalnie połączył dramat niewolnictwa. 

Justyna Tomczyk – „Inteligencja emocjonalna. Jak panować nad uczuciami”
Poradnik, dzięki któremu dowiesz się jak kontrolować dobre i złe emocje, określisz swój potencjał emocjo-
nalny i nauczysz się stosować go w budowaniu relacji z partnerem, współpracownikiem czy dzieckiem.

Akademia Orange 
dla bibliotek

Fundacja Orange jest 
organizacją pozarzą-

dową, której jednym ze 
statutowych zadań jest 
rozwój społeczeństwa 
informacyjnego oraz 
wyrównanie szans w 
dostępie do edukacji.

Fundacja Orange zain-
augurowała Program 
„Akademia Orange dla 
bibliotek”, którego celem 
jest wspieranie rozwoju 
społeczeństwa informacyj-
nego poprzez zwiększenie 
dostępu do nowych tech-
nologii komunikacyjnych i 
promocję ich wykorzysta-
nia tak, by gminne biblio-
teki publiczne stały się 
nowoczesnymi, wielofunk-
cyjnymi centrami infor-
macyjnymi, kulturalnymi  
i edukacyjnymi.

„Skradzione mądrości”
4 maja 2015 roku w Gmin-

nej Bibliotece Publicz-
nej w Jedlińsku wystąpili 
aktorzy z Teatru Edukacji  
i Profilaktyki „Maska” z Kra-
kowa z przedstawieniem 
„Skradzione mądrości”.

Spektakl pokazał jak nie-
zwykły wpływ ma na dzieci 
obcowanie z literaturą. 
Książki bowiem rozwijają ich 
wyobraźnię, zdolność myśle-
nia, powiększają zasób słow-
nictwa i wiedzę o otacza-
jącym świecie. „Skradzione 
mądrości” to pełna humoru 
i akcji opowieść o tym, że 
każda przeczytana książka 
jest prawdziwą przygodą.

W spektaklu uczestniczyły 

dzieci z gminy Jedlińsk, które 
z entuzjazmem odpowia-
dały na pytania i pomagały 
artystom  w rozwiązaniu  

zagadek. Zdjęcia na stro-
nie internetowej biblioteki  
www.biblioteka.jedlinsk.pl

Martyna Gut

Ogólnopolskie sukcesy uczniów 
z gminy Jedlińsk
Uczniowie z Publicznej 

Szkoły Podstawowej 
w Jedlance zakwalifiko-
wali się do dwóch ogólno-
polskich projektów: Kluby 
Sportowe Orange oraz 
Mistrzowie Kodowania.

Kluby Sportowe Orange
Uczniowski Klub Sportowy z 

Jedlanki znalazł się wśród 50 
klubów z całej Polski, które 

zaczynają swoją przygodę ze 
sportem przy wsparciu Orange! 
Do programu zgłosiło się w 
sumie 2725 grup z całej Polski. 
Wymogi formalne spełniło 664, 
z których jury wybrało najcie-
kawsze i najbardziej odpowia-
dające założeniom programu, 
w tym klub z naszej gminy.

Mistrzowie Kodowania
Kampania „Poznaj Mistrzów 

Kodowania” obejmuje 6 spo-
tów telewizyjnych. Każdy 
przedstawia prawdziwą 
historię osoby biorącej udział 
w programie, która opowiada 
o swoich marzeniach, pasjach 
i doświadczeniach związa-
nych z kodowaniem. Boha-
terką jednego z filmów jest
Iza Imiołek z Jedlanki. Celem 
kampanii jest promocja nauki 

programowania i pokaza-
nie, że może być ono dobrą 
i rozwijającą zabawą, która 
w przyszłości może rozwi-
nąć się w pożyteczną pasję  
i pomóc dzieciom odnaleźć 
się w świecie nowych tech-
nologii. Kampania rozpoczęła 
się 12 stycznia. Obejmuje 
swoim zasięgiem TV oraz 
social media.
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Podczas Nocy Muzeów, 
w piątek, 15 maja we wsol-
skim pałacu wystąpił Jakub 
Pawlak i jego zespół. 

Znaleźć swoją formę – taki 
jest cel tego niezwykle dyna-
micznego i energetycznego 
eksperymentu artystycz-
nego, świetnie łączącego 
ważne słowa z oryginalnymi 
brzmieniami. Duża przyszłość 
przed nimi, choć niekoniecz-
nie komercyjna.

W sobotę, 16 maja pierw-
szym wydarzeniem był 
gorzki, bolesny i ironiczny 
monodram Mateusza 
Nowaka. Kontrowersyjne 
opinie Karola Zbyszew-
skiego (którego książka zain-
spirowała aktora) przyjąć 
niełatwo, ale spektakl przez 

godzinę przykuwa uwagę 
publiczności i zmusza do 
myślenia. Świetne aktorstwo 
i kontakt z publicznością.  
A chwilami absolutne pano-
wanie nad nią.

Ostatnim wydarzeniem 
artystycznym był kon-
cert Grażyny Łobaszew-
skiej i AJAGORE. Po prostu: 
artystka jest coraz wspa-
nialsza. Owacje na stojąco 
– całkowicie zgadzamy się  
z publicznością.

Na zakończenie publicz-
ność mogła oglądać nowe 
dary Rity Gombrowicz – 
przedmioty osobiste Witolda, 
których pisarz używał  
w Argentynie i w Europie.
www.muzeumgombrowicza.pl

fot. Konrad Urbański

Apetyt na 
Gombrowicza 
nocą

Podpisanie umowy 
na dofinansowa-
nie unijne
21 maja 2015 r. została podpisana umowa pomię-

dzy Gminą Jedlińsk a Samorządem Wojewódz-
twa Mazowieckiego w sprawie dofinasowania inwe-
stycji pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczysz-
czalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej  
w Jedlance”, zrealizowanej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2007–2013. Więcej o budowie oczyszczalni i kana-
lizacji można przeczytać na stronie www.jedlinsk.pl  
w zakładce „Inwestycje”.

Umowę podpisali Ilona Starzyńska - Skarbnik Gminy Jedlińsk, 
Kamil Dziewierz - Wójt Gminy Jedlińsk oraz Leszek Ruszczyk 
- Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

•

Wejście pielgrzymów z Jedlińska na Jasną Górę.•

Pielgrzymowali...

Uczestnicy I Jedlińskiej Pielgrzymki Rowerowej przed 
wyjazdem na Jasną Górę.

•
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Majówka w Bierwieckiej Woli
W niedzielę 17 maja 

Wójt Gminy Jedlińsk 
Kamil Dziewierz oraz 
Gminne Centrum Kultury  
i Kultury Fizycznej w Jedliń-
sku zaprosili mieszkańców 
na majówkę w Bierwiec-
kiej Woli. 

Imprezę rozpoczął występ 
po emocjach na boisku 
zespołu śpiewaczego „WÓL-
CZANKI”, w którym wystę-
pują mieszkanki Bierwieckiej 
Woli, a na akordeonie  akom-
paniował Piotr Fokt, zawo-
dowy muzyk a od 12 lat 
mieszkaniec wsi. Po senior-
kach swój debiut miały dzieci 
uczęszczające na zajęcia  
do świetlicy. „Świetliki”. 

Utwory z repertuaru Anny 
Jantar i Urszuli zaprezento-
wały Klaudia Bzducha (śpiew) 
i Karolina Nowak (akompa-
niament na gitarze). Tuż po 
nich wirtuozowskie wręcz 

wykonanie gry na skrzypcach 
zaprezentowała Marta Gocel, 
uczennica VI klasy szkoły 
muzycznej w Radomiu. 

Aktorzy z teatru ART.-RE 
z Krakowa w interaktywny 
sposób przedstawili historię 
pierwszych lat polskiej pań-
stwowości. Nie tylko dla mło-
dych widzów była to ciekawa 
lekcja patriotyzmu zakoń-
czona wspólnym odśpiewa-
niem Mazurka Dąbrowskiego. 

Imprezę uświetniły „Akor-
deonowe Smyki” czyli 
uczniowie Szkoły Muzycznej  
w Radomiu pod kierownic-
twem Andrzeja Humskiego. 

Organizatorzy składają 
serdeczne podziękowania 
za pomoc przy organiza-
cji festynu mieszkańcom, 
prezesowi OSP Bierwce 
Wojciechowi Bednarkowi  
oraz sponsorom. 

Rajd rowerowy do Kozienic

Podsumowanie zajęć artystycznych
Gminne Centrum Kul-

tury w Jedlińsku tra-
dycyjnie pod koniec każ-
dego roku artystycznego 
organizuje uroczyste 
spotkanie uczestników 
zajęć poszczególnych kół  
zainteresowań. 

To doroczne spotkanie jest 
okazją do podsumowania 
całorocznej pracy instrukto-
rów oraz dzieci i młodzieży 
uczęszczających na zajęcia 
artystyczne. W tym roku miało 

on miejsce 29 maja 2015 r.  
w sali OSP w Jedlińsku.

W zajęciach w roku 2014/
2015 uczestniczyło ponad 

100 osób. Prowadzone były 
zajęcia plastyczne, muzyczne, 
wokalne, teatralne, z języka 
angielskiego oraz logope-
dyczne. Spotkanie podsu-
mowujące było doskonałą 
okazją do zaprezentowania 
nabytych umiejętności. Jako 
pierwsze prezentowały się 
dzieci z zajęć językowych, 
które zaśpiewały wesołe 
piosenki w języku angiel-
skim. Następie publiczność 
obejrzała bardzo wzrusza-

24 lipca 2015 r. Stowarzyszenie Społeczno-Kultu-
ralne „Rak”, Parafia Rzymskokatolicka w Jedliń-

sku oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej 
w Jedlińsku zorganizowały Rajd Rowerowy do Puszczy 
Kozienickiej. Uczestnicy rajdu wyruszyli o godz. 8:30 
spod Ośrodka Sportu i Rekreacji.
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jące przedstawienie „Kró-
lewna Śnieżka i Krasnoludki” 
w wykonaniu grupy teatral-
nej „Opatrzność” z Radomia, 
składającej się z osób nie-
pełnosprawnych. Zgroma-
dzona publiczność ponadto 
obejrzała przedstawienia: 
„O małpce Ticie” i „Bajkę o 
Joli i brodatym skrzacie”, w 
wykonaniu dzieci uczęszcza-
jących do grup teatralnych 
prowadzonych przez Małgo-
rzatę Stanisławską-Kłosie-
wicz. Prezentacje teatralne 
przeplatane były występami 
uczestników zajęć muzycz-
nych, które prowadzi Andrzej 
Rajkowski. Dopełnieniem 
wszystkich występów były 
popisy wokalne dziewczynek 

uczęszczających na zajęcia 
wokalne do Zofii Krzętow-
skiej. Zgromadzona publicz-
ność w ich wykonaniu wysłu-
chała piosenek 20-lecia mię-
dzywojennego.

Przez cały czas trwania 
imprezy uczestnicy mogli 
podziwiać prace plastyczne, 
które powstały na zajęciach 
pod okiem Teresy Leśniew-
skiej. Zajęcia artystyczne dają 

dzieciom radość, uczą wrażli-
wości artystycznej i są także 
okazją do pokonania tremy 
i nieśmiałości oraz obycia 
ze sceną. Ponadto stanowią 
jedną z najlepszych form spę-
dzania czasu wolnego wraz 
z rówieśnikami pod okiem 
doskonałych instruktorów. 
Wszyscy uczestnicy zajęć, 
którzy pojawili się na pod-
sumowaniu otrzymali słodki 
poczęstunek w postaci cze-
kolady. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom zajęć oraz 
ich rodzicom za współpracę, 
za pomoc i wsparcie wszyst-
kich działań artystycznych.

Anna Malinowska
Agnieszka Gryzek

Razem aktywnie i kreatywnie
Grupa Inicjatywna wraz 

ze Stowarzyszeniem 
Społeczno-Kulturalnym 
RAK była realizatorem 
projektu Razem Aktywnie 
i Kreatywnie w Wakacje, 
który był skierowany do 
wszystkich mieszkańców 
gminy Jedlińsk. Udział w 
projekcie wzięły  dzieci, 
młodzież, osoby dorosłe, 
seniorzy. 

Działania projektowe 
zaplanowane zostały na 
okres wakacji, aby zapewnić 
możliwość aktywnego spę-
dzania czasu  wolnego szcze-
gólnie młodszym osobom. 
Celem projektu była aktywi-
zacja społeczno-kulturowa 
różnych grup mieszkańców 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem dzieci i młodzieży. 
Projekt był realizowany na 
terenie gminy,  na Ośrodku 
Sportu i Rekreacji oraz w 
Muzeum Wsi Radomskiej.  
Działania projektowe miały 
różnorodny charakter i były 
tak zaplanowane aby każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. 
Realizowane były warsztaty 
artystyczne: decoupage, 
scrapbooking, Quilling, ori-
gami modułowe. Warsztaty 
skierowane były do wszyst-
kich osób, które pasjonują 
się rękodziełem a także do 
osób, które chciałyby poznać 
te techniki. Warsztaty zakoń-
czyły się wystawą prac wyko-
nanych przez uczestników, 
która miała miejsce podczas 
pikniku integracyjnego.  

W ramach projektu roze-
grany został Turniej Piłki 
Nożnej dla dzieci i młodzieży. 
Poprzez turniej możliwa była 
integracja młodego pokole-
nia, przeciwdziałanie pato-
logiom społecznym, a także 

aktywne spędzenie wolnego 
czasu. Za pomocą podjętych 
działań sportowych młode 
pokolenie uczyło się zdrowej 
rywalizacji i mogło rozwinąć 
sprawność fizyczną.

Integracji służył także udział 
mieszkańców w rajdzie rowe-
rowym do Puszczy Kozienic-
kiej. Tematem głównym rajdu 
była natura i przyroda otacza-
jąca nas. Trasa rajdu przebie-
gała przez tereny zielone. W 
trakcie wyjazdu odbyło się 
spotkanie z leśnikiem, który 
podczas prelekcji uświado-
mił ludziom rolę przyrody w 
życiu człowieka. Osoby doro-
słe sprawowały opiekę nad 
dziećmi. Rajd zakończył się 

na Ośrodku Sportu i Rekreacji, 
gdzie uczestnicy otrzymali 
poczęstunek i wzięli udział w 
konkurencjach rekreacyjnych. 

W ramach projektu zapla-
nowano wyjazd edukacyjny 
do Muzeum Wsi Radomskiej 
w celu ukazania uczestni-
kom życia i pracy na terenie 
wiejskim w dawniejszych 
czasach. Wyjazd ten był 
doskonałą okazją do inte-
gracji międzypokolenio-
wej. Bowiem w zwiedzaniu 
muzeum wzięły udział osoby  
w różnym wieku.

Wydarzeniem podsumowu-
jącym działania projektowe był 
Integracyjny Piknik Rodzinny, 
którego organizatorami byli 

wszyscy uczestnicy projektu. 
Było to międzypokoleniowe 
spotkanie na które przybyła 
cała społeczność lokalna. 
Podczas pikniku dla dzieci i 
młodzieży zorganizowane 
zostały zabawy integracyjne i 
konkurencje sprawnościowe, 
które były prowadzone przez 
wolontariuszy z PG w Jedliń-
sku. Ponadto miał miejsce 
pokaz strażacki wykonany 
przez OSP w Jedlińsku oraz 
instruktarz z zasad udzielania 
pierwszej pomocy. W trakcie 
trwania imprezy publiczność 
mogła wziąć udział  w pro-
gramie interaktywnym wyko-
nanym przez artystów cyrko-
wych, którzy włączali dzieci, 
a także dorosłych w poszcze-
gólne działania. Ponadto 
miały miejsce występy 
muzyczne i wokalne w wyko-
naniu mieszkańców gminy.  
Wydarzenie zakończyło się 
zabawą taneczną z zespołem 
muzycznym połączoną z kon-
kursem wokalnym. 

Założeniem realizatorów 
projektu było zaangażowa-
nie do działania jak najwięcej 
osób, które przygotowały dla 
siebie i innych ciekawą formę 
spędzania czasu wolnego. 
Zajęcia w ramach projektu 
prowadzone były nieodpłat-
nie przez Grupę Inicjatywną, 
członków Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego RAK,  
mieszkańców gminy Jedlińsk 
w tym wolontariuszy z PG w 
Jedlińsku.  Partnerami reali-
zatorów niniejszego projektu 
były następujące instytucje: 
Urząd Gminy w Jedlińsku, 
Parafia Rzymsko-Katolicka w
Jedlińsku, Gminne Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej w 
Jedlińsku, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Jedlińsku.
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Koncert „Mazowsze w Koronie”
31 maja w kościele 

parafialnym w 
Jedlińsku odbył się kon-
cert z cyklu „Mazowsze 
w Koronie”. 

Była to XII edycja festi-
walu na Mazowszu, ale 
po raz pierwszy na jego 
szlaku znalazł się osiem-
nastowieczny kościół 
pw. Św. Apostołów Pio-
tra i Andrzeja w Jedlińsku. 
Publiczność, w programie 
pt. „Giganci czasu Baroku”, 
mogła wysłuchać w znako-
mitym wykonaniu wielkich 
dzieł mistrzów włoskiego 

i niemieckiego baroku: 
Torellego, Vivaldiego, 
Telemanna, Haendla oraz 
Bacha. 

W koncercie wystąpili 
artyści: Marta Boberska 
(sopran), Władysław Kłosie-
wicz (klawesyn), Sławomir 
Cichor (trąbka), Anton Birula 
(lutnia, teorba) i Kwartet 
smyczkowy Prima Vista. 
Koncert poprowadził Józef 
Kolinek.  Partnerem koncertu 
był Mazowiecki Instytut 
Kultury z Warszawy.

Agnieszka Gryzek

Wystawa „Kobieta – rozmarzenie”
12 czerwca 2015 r. 

w Gminnym Centrum Kul-
tury i Kultury Fizycznej w 
Jedlińsku odbył się werni-
saż wystawy pt. „KOBIETA 
– ROZMARZENIE”. 

W otwarciu wystawy 
uczestniczyli Przewodni-
cząca Rady Gminy Aneta 
Żurowska oraz radni gminni 
Ewa Ofiara i Maciej Makulski. 
Bohaterką tego wydarzenia 
była  Małgorzata Sokołow-
ska – malarka, mieszkanka 
Radomia. Okazało się, że już 
od najmłodszych lat malar-
stwo olejne było jej pasją, 
któremu poświęcała każdą 
wolną chwilę. 

Obecnie wyłącznym 
tematem jej prac są portrety 
kobiet, w których stara się 
wydobyć pokłady wrażliwo-
ści, delikatności, subtelności, 
kobiecej natury. Uwidacznia 
w nich piękno i zmysłowość 
drzemiące w każdej kobie-

cie. Miękkim portretowym 
światłem podkreśla to, co 
w malowanej osobie jest 
intrygujące, wydobywa 
głębię spojrzenia. Prezen-
towane prace wzbudziły 
w odbiorcach wiele pozy-
tywnych emocji i spotkały 
się z dużym uznaniem, o 
czym świadczyły liczne gra-
tulacje kierowane w kie-
runku autorki. Cieszymy się, 
że artystka wybrała Jedlińsk 
na miejsce swojej wystawy. 

Życzymy jej dalszych 
sukcesów w swoim dorobku 
zawodowym. Mamy nadzieję, 
że wystawa ta będzie 
zachętą dla osób, które mają 
podobne zainteresowania, 
rozwijają swoje uzdolnienia 
i pasje, aby także chciały 
pokazać swoją twórczość 
innym, o czego serdecznie 
zachęcamy.

Teresa Leśniewska

Wójt Gminy Jedlińsk
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

zapraszają wszystkich mieszkańców na
VIII Święto Pieczonego Ziemniaka

20.09.2015 o godz. 14:30 – Świetlica w Ludwikowie
W programie: 

-konkursy z nagrodami na: największego ziemniaka, 
najciekawszy kształt ziemniaka, najdłuższą obierkę, 

najciekawszą rzeźbę z ziemniaka oraz najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka
- występy kapel  i zespołów ludowych 

- zabawa taneczna i wiele innych trakcji 

najciekawszą rzeźbę z ziemniaka oraz najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka
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„Tradycje weselne Ziemi Jedlińskiej”

Sobotnie popołudnie 28 
czerwca upłynęło w Jedliń-

sku pod znakiem ,,Trady-
cjego weselna Ziemi Jedliń-
skie”. Dobra zabawa tego 
dnia to niewątpliwie zasługa 
wielu atrakcji, konkursów 
z nagrodami, ale także  
pięknej pogody. 

Wydarzenie rozpoczęło się 
od występów zespołów na tzw. 
„na ludową nutę”. Jako pierwszy 
wystąpił Klub Seniora z Jedlińska 
w składzie: Zofia Sielska, Alek-
sandra Iwańska, Elżbieta Lipiec, 
Teresa Gryz, Lucyna Hernik, 
Teresa Skoczek, Piotr Walczak 
oraz Błażej Kapusta na akorde-
onie. Następnie zagrała Kapela 
Krzysztofa Rokicińskiego (Kazi-
mierz Pietrzak, Ludwik Mostek, 
Henryk Dawidowski) i zaśpie-
wał zespół Czerwona Jarzębina 
(Bogumiła Walczak Jadwiga 
Imiołek, Alicja Sęk, Irena Barszcz, 
Beata Teresa Paluch), któremu 
przygrywała kapela ,,Trzech 
wesołych” (Grzegorz Paluch, 
Bogumił Piwowarczyk, Henryk 
Giedyk). Wystąpił też zespół 
wokalny z Gminnego Centrum 
Kultury (Magdalena Imiołek, 
Paulina Kaszuba, Maria Śliwow-
ska, Zuzanna Król, Zuzanna 
Fołtyn i Amelia Jakubowska)  
w programie ,,Powróćmy jak za 
dawnych lat”. W ich wykonaniu 
publiczność usłyszała szlagiery  
20-lecia międzywojennego.

Druga część imprezy to wido-
wisko prezentujące zwyczaje 
weselne Ziemi Jedlińskiej. Po 
raz kolejny zostało otworzone, 
zgodnie z obowiązującymi  
w XIX wieku kanonami, ,,Jedliń-
skie Wesele”, według zapisów 
pochodzących z kroniki para-
fialnej prowadzonej przez
ówczesnego proboszcza ks. 
Jana Kloczkowskiego. Wido-
wisko pozwala zapoznać się  
z dawnymi zwyczajami weselne. 
Składały się one z kilku części: 
„zrękowin”, mów przedślub-
nych, aktu zawarcia związku 
małżeńskiego oraz wesela wraz  
z oczepinami. Odtwarzanym 
elementom widowiska towa-

rzyszył komentarz narratora 
oraz muzyka ludowa.

W inscenizacji wystąpili: 
panna młoda – Klaudia Wlazła, 
pan młody – Dawid Walczak 
rodzice pana młodego – Anna  
i Piotr Wikło, rodzice panny mło-
dej – Monika i Błażej Makulscy, 
dziewosłąb – Witold Makulski, 
narrator – Halina Głuch goście 
weselni – Wanda Walczak, Bar-
bara Kucharska, Ewa Koper, 
Elżbieta Łoboda, Irena Walczak, 
Diana Michalewska, Maria Śli-
wowska, Bogumiła Płużycka, 
Elżbieta Ofiara, recytator – Rado-
sław Langierowicz oraz ksiądz 
Karol Piłat. Kapela weselna: 
Aleksandra Miga – skrzypce, 
Dariusz Religa – harmonia (także 
starszy). Pomysł i reżyseria 
widowiska – Agnieszka Gryzek, 
scenariusz – ks. Andrzej Wąsik.

Następnie publiczność obej-
rzała „Wesele Żydowskie”  
w wykonaniu aktorów  
z Teatru Żydowskiego w War-
szawy. Podczas inscenizacji 
w sposób artystyczny został 
pokazany cały obrządek tegoż 
wesela z oryginalnymi tek-
stami, przeplatanymi narracją 
objaśniającą dla publiczności. 
Wykonywane były również 
popularne utwory żydowskie 
i polskie związane z weselem 
oraz popularne tańce żydow-
skie. W inscenizacji zaprezen-
towano oryginalne kostiumy  
i rekwizyty, (np. chupa), które 
są wykorzystywane w tradycyj-
nym weselu żydowskim.

Podczas imprezy nie zabrakło 
również elementów związanych 
z tradycyjna Nocą Świętojań-
ska, czyli prasłowiańskim świę-
tem kojarzenia par. Zgodnie ze 
zwyczajem rozpalone zostało 
przez Wójta Gminy tradycyjne 
ognisko sobótkowe. Odbył się 
także konkurs na najładniej-
szy wianek. Te najpiękniejsze 
zostały puszczone nurtem 
rzeki. Ponadto poszukiwany był 
także legendarny kwiat paproci, 
który zwiastuje radość i szczę-
ście dla znalazcy. Tradycyjnie 
odbył się również pojedynek 
panny – kawalerowie, którzy 
zmierzyli się ze sobą w niety-
powych konkurencjach. Prócz 
tego na najmłodszych uczestni-
ków czekały niezliczone antrak-
cie animacyjne: jak malowanie 
wioski smerfów, klockologia, 
malowanie twarzy, wielkie 
bańki mydlane, skręcanie balo-
nów oraz konkursy zręczno-

ściowe. Najbardziej aktywnych 
w nagrodę otrzymali darmowe 
kupony na wesołe miasteczko  
i watę cukrową.

Publiczność bawiła się do 
późnych godzin wieczornych, 
a to za sprawą rewelacyj-
nego programu muzycznego  
w wykonaniu znanego i popu-
larnego aktora Jacka Kawalca 
i zespołu Yagooar. Występ 
zrobił prawdziwą furorę.  
W ich wykonaniu usłyszeliśmy 
największe przeboje polskiej 
muzyki rozrywkowej.

W imprezie wzięli udział m.in.: 
Wójt Gminy Kamil Dziewierz, ks. 
prałat Henryk Ćwiek, Przewodni-
cząca Rady Gminy Aneta Żurow-
ska i Wiceprzewodniczący Rady 
Henryk Krzak wraz z radnymi, 
Sekretarz Gminy Anna Kwiecień,  
a także Radna Powiatu Radom-
skiego Teodozja Bień. Wydarze-
nie odbyło się pod honorowym 
patronatem Wojewody Mazo-
wieckiego, Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz 
Starosty Radomskiego.

Ponadto przedsięwzięcie 
to otrzymało dofinansowa-
nie z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w 
ramach priorytetu 3. Kultura 
Ludowa i Tradycyjna (tytuł 
projektu ,,Ślady Tradycji Dzie-
dzictwo Znane i Nieznane”, w 
ramach którego zrealizowane 
zostały: widowisko ,,Ścięcie 
Śmierci” i wydarzenie ,,Tradycje 
weselne Ziemi Jedlińskie”).

Gminne Centrum Kultury 
dziękuje patronom medialnym 
(Radio Plus, Radio Rekord, Tygo-
dnik Radomski, TVP Warszawa, 
Tygodnik OKO, Gość Niedzielny, 
Echo Dnia, 7 dni, Co za dzień) 
i sponsorom (Firma Kratki.pl 
– Marek Bal, Bank Spółdzielczy 
Rzemiosła w Radomiu, Firma 
wędliniarska ,,Czapla”), a także 
Teodozji i Markowi Jaworskim 
właścicielom piekarni Expuch 
oraz Tomaszowi Kosior – właści-
cielowi Przedsiębiorstwa Han-
dlowo-Usługowego ABC.

Agnieszka Gryzek
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Maria Bartula urodziła 
się 8 listopada 1928 

roku w Jedlińsku. Jej matka 
Wiktoria (z domu Gilewska) 
wywodziła się z rodziny szla-
checkiej, a ojciec, Stanisław 
Musiałek, był – na owe czasy 
– kapitalistą. Zatrudniał 50 
szewców i każdego ze swo-
ich pracowników zabierał raz 
w roku do Radomia, aby kupić 
mu pełną „wyprawę”, czyli 
garnitur, eleganckie buty i 
to wszystko, na co nie mogli 
liczyć pracownicy małych 
zakładów. Ot, taki gest czło-
wieka przedsiębiorczego, 
który dzisiaj nazwalibyśmy 
„społeczną odpowiedzialno-
ścią biznesu”.

Jako mała dziewczynka 
Marysia przyjaźniła się z 
Tamarą, córką nieortodoksyj-
nych Żydów, noszącą ksywkę 
„Mucha” (dziś powiedzieli-
byśmy „nick”). Wraz z innymi 
dzieciakami podkradała się 
do sadu należącego do księ-
dza kanonika Góralskiego „na 
jabłka”, a Felek – gospodarz-
-służący księdza – gonił za 
nimi z pasem. Marysi zawsze 
udawało się przed nim uciec, 
ale inne dzieci często „nosiły 
ślady Felkowego pasa”. 
Potem – gdy szły do spowie-
dzi – unikały księdza kanonika 
i wolały pójść do prefekta.

Dumą Jedlińska była nowa 
szkoła (dziś nazywana starą), 
która stała tam, gdzie obec-
nie znajduje się nowy, nieod-
dany jeszcze do użytku budy-
nek ośrodka zdrowia. Lekcje 
rozpoczynały się modlitwą, 
w której nie uczestniczyły 
dzieci żydowskie. Ale po 
modlitwie następowało 
wezwanie „Orle Polski Tobie 
Cześć!”, które wypowiadały 
wszystkie dzieci, i katolickie, 
i żydowskie.

Przed II wojną światową w 
Jedlińsku mieszkali katolicy, 

Żydzi, a nawet protestanci. 
Wszyscy byli obywatelami II 
Rzeczpospolitej, bez względu 
na religię czy pochodzenie 
narodowe. Jedna z nauczycie-
lek – z pochodzenia Niemka – 
w czasach okupacji hitlerow-
skiej nigdy nie wyrzekła się 
swojej polskości i nigdy nie 
zdecydowała się na współ-
pracę z Niemcami. 

Gdy wybuchła II wojna świa-
towa, Maria miała niespełna 
11 lat. We wrześniu 1939 
roku chłopcy z Jedlińska zapi-
sywali się na ochotników jako 
tzw. „żywe torpedy” – projekt 
wojskowy, którego nigdy 
nie zrealizowano. Z czasów 
wojny obronnej 1939 roku 
Maria zapamiętała szczegól-
nie jedno wydarzenie – gdy 
niemiecki pilot z premedyta-
cją strzelał do dzieci, przytu-
lonych ze strachu do ziemi. 
I kolejne wydarzenie – gdy 
uczniowie szkoły, którą z taką 
dumą i radością budowało 
całe społeczeństwo Jedlińska, 
zostali wyrzuceni z lekcji, a 
szkoła zamknięta. Od tej pory 
dzieci uczyły się m.in. w sto-
dole. Później Maria zaczęła 
kształcić się na tzw. „tajnych 
kompletach”, gdzie nauka 
języka polskiego czy historii 
groziła śmiercią.

Żydów Niemcy wysiedlili 
z Jedlińska w 1943 roku. 
Wielu z nich zamordowali 
przy drodze do Bartodzie-
jów, na lewo od cmentarza 
– w miejscu, przy którym dziś 
znajduje się szkoła podsta-
wowa i gimnazjum w Jedliń-
sku. Niemcy zamordowali 
także Muchę – Tamarę, która 
szła na śmierć, trzymając za 
rękę swojego ojca.

W 1943 roku został aresz-
towany ojciec Marii, Stani-
sław, prawdopodobnie zade-
nuncjowany przez Polkę, 
właścicielkę jednego ze skle-

pów w Jedlińsku. Po tortu-
rach, w wyniku których stra-
cił oko, Stanisław został ska-
zany na pięć lat „obozu”. Od 
kary uchroniła go ofensywa 
styczniowa 1945 roku, a do 
domu przywiózł go radziecki 
żołnierz, biorący udział w 
wyzwalaniu Radomia.

Gdy w 1945 roku Armia 
Czerwona wkroczyła do 
Jedlińska, jej żołnierze wypy-
tywali o partyzantów Armii 
Krajowej. Maria tak wspo-
minała to wydarzenie: … na 
nasze pytania skierowane 
do dowódcy czołgu o sto-
sunek do żołnierzy Armii 
Krajowej, usłyszeliśmy: „żoł-
nierz sowiecki ma broń na 
AK-owców”. Wszystko stało 
się jasne. Zaczęły się prze-
śladowania ludzi, którzy wal-
czyli z niemieckim okupan-
tem. Maria wspominała, że 
w 1945 roku do głosu i wła-
dzy doszli ludzie z marginesu, 
którzy w czasie okupacji 
kradli i donosili na rodaków. 
Dwaj Polacy, który wydawali 
w ręce UB (komunistycznego 
Urzędu Bezpieczeństwa) 
ludzi wrogo ustosunkowa-
nych do „władzy ludowej”, 
zostali zabici przez poakow-
ską partyzantkę. Do party-
zantki antykomunistycznej 
dołączyła także Maria wraz z 
innymi młodymi ludźmi. Była 
żołnierzem oddziału Wacława 
Biernackiego „Zawoja”, pod-
ległego Stefanowi Bembiń-
skiemu „Harnasiowi”, który 
w tym czasie siedział w celi 
śmierci. Jego żołnierze czę-
sto śpiewali piosenkę, którą 
traktowali jak modlitwę „My 
żołnierze Harnasia, więc 
wszystko jedno nam…”. Wiele 
lat później odbyła się roz-
prawa sądowa, rehabilitująca 
skazanego przez sąd komu-
nistyczny Floriana Skoczka. 
W czasie tej rozprawy proku-

rator nie wytrzymał i zapy-
tał: „Na litość boską, pory-
waliście się na taką potęgę, 
jak Związek Radziecki, na 
co liczyliście, w co wierzyli-
ście?” Oni wówczas wierzyli 
w Polskę i w Boga. W tym cza-
sie (lata 1945–1956) ginęli 
koledzy Marii, już choćby za 
to, że ich rodzice walczyli w 
wojnie polsko-bolszewickiej 
1920 roku.

Oficjalnie młodzi ludzie, żoł-
nierze Armii Krajowej, Naro-
dowych Sił Zbrojnych, WiN i 
innych ugrupowań, mogli się 
ujawnić, czyli wyjść z party-
zantki, złożyć broń i wieść 
„normalne” życie w realiach 
komunistycznej Polski. W rze-
czywistości byli aresztowani, 
torturowani i skazywani na 
śmierć. Maria miała mądrą 
matkę, która wysłała pismo 
do kancelarii komunistycz-
nego prezydenta Bolesława 
Bieruta. W swoim liście przed-
stawiła realia tzw. „ujawnie-
nia się” młodych ludzi. Dzięki 
temu Maria uzyskała „żela-
zny list” od Bieruta, zezwa-
lający jej na bezpieczne 
ujawnienie się. W 1947 roku 
wraz z kolegami stworzyła 
grupę opozycyjną, na ślad 
której – niestety – trafił Urząd 
Bezpieczeństwa Publicz-
nego. Jej kolegom groziły 
wysokie, podwójne wyroki. 
Maria, która skorzystała 
wcześniej z amnestii, wzięła 
na siebie winę. 

W 1948 roku została zatrud-
niona jako nauczyciel w Woli 
Taczewskiej. Ze względu na 
swoją przeszłość i stosunek 
do „władzy ludowej” musiała 
opuścić tę posadę, ale znala-
zła nową, w Złotej Pińczow-
skiej (dziś województwo 
świętokrzyskie). Następnie 
dostała pracę w Lasach Pań-
stwowych, gdzie leśniczy 
otoczyli ją szczególną opieką. 

5 sierpnia 2015 r. zmarła Maria Bartula, wieloletni działacz „Solidarności”, 
nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala” w Radomiu i Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Jedlińsku, uczestnik tajnych kompletów, prześladowana w 
czasach komunistycznych, Żołnierz Wyklęty.

Nabożeństwo żałobne zostało odprawione 8 sierpnia w kościele pw. św. 
Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku. Zmarła została pochowana na 
cmentarzu parafialnym w Jedlińsku.

Maria Bartula (1928-2015)
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Jednak i tam dosięgła ją „wła-
dza ludowa” – dostała ulti-
matum: albo zapisze się do 
partii (czyli komunistycznej 
Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej), albo straci 
pracę. Nigdy nie zgodziła 
się wstąpić do partii, więc 
pracę straciła. A potem wiele 
razy komunistyczne służby 
bezpieczeństwa robiły rewi-
zję w jej domu, a następnie 
„profilaktycznie” zamykały
ją w areszcie. W więzie-
niu spała na desce opartej 
na cegłach, bez możliwo-
ści wyjścia do toalety. Jed-
nakże, gdy prowadzono ją 
na przesłuchania, śmiała się 
z „ubeków” i milicjantów, że 
nie potrafią się poprawnie 
wysławiać w języku polskim. 

Pewnego dnia, wśród tych 
wszystkich ludzi – nieuczci-
wych, z marginesu społecz-
nego, którzy doszli do głosu 
i władzy za czasów komu-
nistycznych, poznała Olka – 
chłopaka z gór, z Podkarpacia. 
Pracował w gazownictwie, 
wywarł na niej wrażenie, 
gdyż był uczciwy, pracowity 
(i przystojny). Gdzieś w oko-
licach Białobrzegów, podczas 
instalowania sieci gazocią-
gowej, doszło do wypadku, 
w wyniku którego Olek tra-
fił do szpitala. Nie miał tu
nikogo, żadnej rodziny, więc 
Maria poszła pieszo kilkana-
ście kilometrów, aby się nim 
zaopiekować. Bardzo mu tym 
zaimponowała. Zostali więc 
razem, jako małżeństwo, przez 
ponad 50 lat. W 1952 roku 
urodziła syna i zaczęła naukę 
w Liceum Korespondencyj-
nym w Radomiu, a następ-
nie studia na Uniwersytecie 
Łódzkim (Wydział Poloni-
styczny). Uczelnię ukończyła 
w 1970 roku, choć nie było 
łatwo – w czasie seminariów 
magisterskich jej promotorka, 
przyjaciółka zakazanego 
wówczas Czesława Miłosza, 
zamiast zajmować się przy-
gotowaniem grupy do pracy 
magisterskiej, przemycała im 
na zajęciach poezję później-
szego polskiego zdobywcy  
Nagrody Nobla. 

W 1971 roku zaczęła pra-
cować jako nauczycielka 
języka polskiego w Zasadni-
czej Szkole Zawodowej nr 1 
w Radomiu, a następnie w 
Zespole Szkół Zawodowych 
(im. Mjra Henryka Dobrzań-
skiego „Hubala”).

W 1980 roku tworzyła 
radomską „Solidarność”, nie-
stety, marzenia o wolnej Pol-
sce przerwał stan wojenny. 
Po 13 grudnia 1981 (wpro-
wadzenie „stanu wojen-
nego”) była redaktorem pod-
ziemnego pisma nauczyciel-
skiego „Rzecz Sumienia”, a 
od 1986 współredagowała 
„Wolnego Robotnika”.

Po wprowadzeniu stanu 
wojennego jej uczniowie i 
wychowankowie – pod jej 
wpływem – nie uczestniczyli 
w pochodach pierwszomajo-
wych. W tym czasie „ubecy” 
wielokrotnie zabierali ją z 
lekcji do domu, gdzie przepro-
wadzali rewizję, wywracając 
dom do góry nogami. Dzięki 
sprytowi Olka, który chował 
ulotki i całą prasę podziemną 
w miejscach, o których nie 
wiedziała nawet Maria, nie-
mal nigdy nie udało im się 
znaleźć zakazanej „bibuły”.

Pewnego dnia na lekcję w 
„Hubalu” weszli pracownicy 
Urzędu Bezpieczeństwa, a 
Maria miała przy sobie zaka-
zane ulotki. Panowie z UB 
chcieli z nią „porozmawiać”. 
Poprosiła o możliwość dokoń-
czenia lekcji,  w tym czasie 
schowała ulotki w rajstopach. 
Gdy wyszła na przerwę, 
„ubecy” już na nią czekali. 
Poprosiła o możliwość sko-
rzystania z ubikacji – chcieli 
za nią wejść, ale na szczę-
ście jej uczniowie otoczyli ją 
jak ochroniarze i zablokowali 
wejście do toalety. Maria 
mogła w spokoju pozbyć się 
„bibuły”.

Za swoją działalność i 
poglądy Maria została wraz 
z dwoma kolegami dyscy-
plinarnie zwolniona z pracy. 
Komunistyczna „bezpieka” 
nigdy nie dała jej spokoju 
– do 8 sierpnia 1988 roku 
Maria była rozpracowywana 

przez Wydział III Woje-
wódzkiego Urzędu Służby 
Wewnętrznej w Radomiu.

Na początku lat 90. dostała 
pracę jako nauczycielka wie-
dzy o społeczeństwie w 
Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Jedlińsku, mimo iż 
dawni komunistyczni nauczy-
ciele starali się, aby do tego 
nie doszło. 

Była współtwórcą Komi-
tetu Obywatelskiego Ziemi 
Radomskiej i założycielem 
Komitetu Obywatelskiego 
Ziemi Jedlińskiej, który osta-
tecznie przekształcił się w 
Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Jedlińskiej (1994). W 
1998 roku TMZJ powołało do 
życia Muzeum Ziemi Jedliń-
skiej im. ks. Jana Kloczkow-
skiego. Dziś muzeum już nie 
istnieje, a jego eksponaty 
– gromadzone i ofiarowy-
wane przez mieszkańców 
gminy Jedlińsk – pozostają 
niewykorzystane.

Za swoją działalność Maria 
została wyróżniona Medalem 
Wojska Polskiego (nadanym 
w 1948 w Londynie, wręczo-
nym w 1990), odznaką Wete-
rana Walk o Niepodległość 
(1995), Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej (2000), 
odznaką Zasłużonego Działa-
cza Kultury (2001). Za dzia-
łalność w Towarzystwie Miło-
śników Ziemi Jedlińskiej uzy-
skała – wraz z innymi człon-
kami Towarzystwa – tytuł 
Animatora Kultury (2013).

Miała twardy i niezłomny 
charakter, który zjednywał jej 
zarówno przyjaciół, jak i wro-
gów, ale pozwolił jej także 
przetrwać „komunę” i śmierć 
ukochanego syna. W czasie 
III RP poświęciła się swoim 
trzem wielkim miłościom 
– „Solidarności”, Jedlińskowi 
i wnukom. W wolnych chwi-
lach spędzała czas ze swo-

imi przyjaciółkami – przede 
wszystkim Marią Rajkowską, 
Marią Ziembicką, Ireną Mar-
szałkiewicz i Janiną Kaczma-
rek, która odwiedzała ją do 
ostatnich chwil życia. My – jej 
wnuczki i wnuk – zapamię-
taliśmy ją jako Babcię, która 
– aby pomóc naszej Mamie  
w wychowaniu nas – przy-
gotowywała nam tłuste 
obiady i lody w niedzielę. 
Każdego dnia czekały na nas 
bułki na drugie śniadanie, 
które zabieraliśmy do szkoły,  
a które smakowały najlepiej 
na świecie, bo dodawała do 
nich swoją własną przyprawę 
– miłość.

Każdy, kto do niej przy-
szedł, musiał wyjść naje-
dzony. Godzinami wystawała 
w oknie, czekając, aż wrócimy 
ze szkoły, aby dać nam obiad. 
W czasie obiadów i zwykłych 
wizyt urządzała nam poga-
danki z najnowszej historii 
Polski. Opowiadała, jak to 
„za Niemców” było źle, ale 
„za Ruskich” jeszcze gorzej. 
Przygotowywała dla nas dyk-
tanda, dzięki którym ćwiczy-
liśmy poprawną polszczyznę 
i ortografię. Kiedy poszliśmy
na studia, szykowała dla nas 
„wałówkę”, czyli dwie torby 
dżemów i innych przetworów 
oraz najlepszych na świecie 
pierogów. Gdy urodziły się jej 
pierwsze prawnuki, gotowała 
dla nich krupniczek „na świe-
żej kurce, by mama i dziecko 
zdrowo się chowały”.

Nie zabiegała o honory, 
urzędy, odznaczenia, nie 
dbała o wartości materialne. 
Nie chciała startować w 
pierwszych wolnych wybo-
rach do Sejmu i Senatu, gdyż 
wolała pomagać w kampanii 
swoim kolegom. We współ-
czesnym świecie, gdzie liczy 
się pieniądz, układy partyjne 
oraz „rozpychanie się rękami i 
nogami”, była wyjątkiem. Dzi-
siaj, gdy w wielu przypadkach 
urzędy i profity zdobywają
ludzie, którzy mienią się „ide-
alistami”, mogłaby służyć za 
niedościgniony wzór postę-
powania. Dziś już niewiele 
jest takich osób.

Na podstawie pisanych 
pamiętników i opowie-
dzianych wspomnień Marii 
Bartuli oraz internetowej 
„Encyklopedii Solidarno-
ści”– opracowała Patrycja 
Bartula-Jakubowska.
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Jedlińskie Zapusty: 15–17 lutego 2015 r.
Od kilku lat w gminie Jedlińsk 

powrócono do dawnych tra-
dycji świętowania ostatnich 
trzech dni karnawału. 

Zwyczajowo rozpoczyna się on 
„kusą niedzielą”, podczas której 
odbył się już V Zapustowy Bal Kobiet, 
skierowany do żeńskiego grona.  
W tym roku bal przebiegał pod 
hasłem „Kobieta w czerwieni”. Fanta-
zji i pomysłowości w przygotowaniu 
kreacji karnawałowej pozazdrościłby 
paniom nie jeden kreator mody. W 
programie znalazły się m.in.: tańce 
integracyjne i wspólne śpiewanie, a 
energetyczną muzykę przygotował 
zespół Dariusza Makarewicza. Na 
balu bawiło się przeszło 140 kobiet  
z gminy Jedlińsk i nie tylko.

W „kusy poniedziałek” w sali OSP 
w Jedlińsku odbył się koncert pol-
skiej piosenkarki ELENI. Jest ona 
znana z takich hitów jak: „Miłość 
jak wino”, czy „Tylko w twoich dło-
niach jestem jak melodia”. Występ 
cieszył się dużą popularnością i 
zyskał ogromne uznanie ze strony 
publiczności, o czym świadczyła 
jej żywiołowa reakcja. Na koncert  
przybyło ponad 230 osób.

Finałem obchodów karnawału 
w Jedlińsku jest „,kusy wtorek”. O 
godzinie 13:00 na Rynku w Jedliń-
sku nastąpiło uroczyste przejęcie 
władzy od urzędującego Wójta 
Kamila Dziewierza przez histo-
ryczne „Władze Miasta Jedlińsko”. 
„Oto władza już przejęta, czas roz-
począć kuse święta. Niechaj nikt 
się dziś nie smuci, smutnych pieśni 
niech nie nuci. Bo zabawy przyszła 
pora do późnego dziś wieczora…” 
(fragment tekstu przejęcia władzy, 
autorstwa ks. Andrzeja Wąsika). Od 
tego momentu „kusaki” rządzą nie-
podzielnie Jedlińskiem do północy, 
wykorzystując ten czas za zabawę 
i swawolę, a wszystko to odbywa 
się wśród diabelskiego hałasu koła-
tek. „Kusy wtorek” to także prezen-
tacja obrzędu zapustowego z innej 
części kraju. W tym roku widzowie 
obejrzeli obrzęd pt. „W Karczmie u 
Leopolda i Rachel”, który zaprezen-
towany został przez Klub Seniora 
MAKOWIANKA z Makowa Mazowiec-
kiego. Obrzęd Zapustny przedsta-
wiał postacie z życia dawnego mia-
steczka Maków Mazowiecki. 

W tym roku po raz drugi została wrę-
czona statuetka „Jedliński Raczek”, 
którą Wójt Gminy Kamil Dziewierz 

uhonorował Dariusza Cielniaka – 
dyrektora Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Jedlińsku. Statuetka ta jest 
przyznawana osobom szczególnie  
zasłużonym dla gminy.

Tradycyjnie o godzinnie 15:30 
odbyło się widowisko plenerowe 
„Ścięcie Śmierci”. Ta wielowiekowa 
tradycja zachowała swoją pier-
wotną formę, dzięki ówczesnemu 
proboszczowi ks. Janowi Kloczkow-
skiemu, przez co stanowi ważny 
element dziedzictwa kulturowego  
naszego kraju.

O wyjątkowości widowiska, 
świadczy również fakt, iż rola 
śmierci odgrywana jest przez czło-
wieka ucharakteryzowanego na 
kościotrupa. Również rola kata, 
jest kluczowa dla samego widowi-
ska. Poprzez wypowiadany tekst 
daje on nam wskazówki jak postę-
pować, aby niedosięgła nas kara. 
Znamienne są tutaj jego słowa „Bo 
ja mistrz sprawiedliwości ,nie prze-
puszczę żadnej złości. Żadnej winy 
żadnej zbrodni…”.

Po wykonaniu wyroku i włożeniu 
Śmierci na wóz drabiniasty, barwny 
korowód udał się na plebanię do ks. 
prałata Henryka Ćwieka po zgodę 
na pochówek. Bowiem od tego 
momentu zgodnie z tradycją można 
było się bawić, aż do północy. Jak na 
koniec karnawału przystało, odbyła 
się gorąca zabawa, którą zapewnił 
zespół „Piękni i Młodzi”, twórcy hitów 
takich jak: „Niewiara”, czy „Kocham 
się w Tobie”.

Ponadto imprezie od godzin 
popołudniowych towarzyszył jar-
mark twórców ludowych, którzy 
prezentowali swoje rękodzieło. 
Całości również dopełniły występy 
zespołów i kapel ludowych. Pomimo 
zimowej aury, skoczne oberki, polki 
i walce w wykonaniu zespołów 
śpiewaczych: „Czerwone Korale”, 
„Czerwona Jarzębina”, „Klub Seniora 
z Jedlińska” czy „Kapela Czesława 
Golińskiego” pomogły się rozgrzać  
nie jednej osobie.

Przybyli na imprezę zostali poczę-
stowani tradycyjną grochówką  
i mięsem z pieczonego dzika, który 
został ufundowany przez sponso-
rów. Natomiast osoby, które przy-
jechały tego dnia do Jedlińska na 
zapusty z najdalszych zakątków 
Polski zostały obdarowane przez 
Wójta pamiątkami w postaci słod-
kich jedlińskich raków, wypiekanych 
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przez miejscową piekarnię „Expuch” oraz 
kubkami z limitowanej serii promującej 
gminę i „Ścięcie Śmierci”. Kusaki w Jedliń-
sku to ciągle żywa tradycja nawiązująca 
do najlepszych wartości społecznych i kul-
turalnych regionu. Wszyscy podczas tego 
dnia bawią się znakomicie, panuje radosna 
atmosfera, co stanowi doskonały akcent 
kończącego się karnawału. Dzięki ogrom-
nej świadomości władz, domu kultury  
i społeczności lokalnej udało się zachować 
i kultywować do dnia dzisiejszego w nie-
zmienionej formie obrzęd ludowy „Ścię-
cie Śmierci”. Nic więc w tym dziwnego, że 
widzowie przyjeżdżają z całego kraju, aby 
obejrzeć to magiczne i niecodzienne wido-
wisko, dzięki któremu nasza miejscowość 
jest znana nie tylko w Polsce, ale także 
poza granicami. To niezwykle barwne 
widowisko przyciąga nie tylko mieszkań-
ców naszego regionu, ale coraz częściej 
gości z całego kraju i zagranicy. 

Agnieszka Gryzek
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65 lat Przedszkola w Jedlińsku
Publiczne Przedszkole 

w Jedlińsku obchodzi 
w tym roku szczególna rocz-
nice – 65 lat istnienia pla-
cówki. Funkcje Dyrektora 
Przedszkola pełni od 30 lat 
pani Teresa Wanda Walczak.

• Pani Dyrektor, w jakich 
warunkach lokalowych  
i organizacyjnych funkcjo-
nowało przedszkole przez 
60 lat?

- Przedszkole ma swoją 
ciekawą historię, która sięga 
lat 50. Początkowo mieściło 
się w domu prywatnym pań-
stwa Trzaszczka, a następnie 
w wybudowanym budynku 
przedszkola przy ulicy Warec-
kiej. Obecnie na tym placu 
mieści się Urząd Gminy w 
Jedlińsku. Było to czterood-
działowe przedszkole, do któ-
rego uczęszczało około 100 
dzieci. Potrzeby były coraz 
większe, dlatego w latach 80. 
przedszkole znalazło siedzibę 
w nowym budynku przy ulicy 
Marii Konopnickiej 2. Znajdo-
wała się tutaj szkoła i przed-
szkole oraz inne placówki 
oświatowe. W tym okresie 
funkcje dyrektora przed-
szkola pełniła pani Teresa 
Langierowicz, która wniosła 
wielki wkład w tworzenie i 
rozwój wychowania przed-
szkolnego w Jedlińsku. Lata 
80. to rozkwit placówki. Sto-
pień organizacji sięgał nawet 
pięciu oddziałów, uczęsz-
czało do 150 dzieci, musieli-
śmy korzystać z pomieszczeń 
na terenie szkoły aby speł-
nić potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców gminy Jedlińsk. 
W związku ze zmianami w 
oświacie 5- i 6-latki przeszły 
do szkół, przedszkole zmie-
niło swój stopień organizacji 
– 3 oddziały. Co roku przyjmo-
wanych jest do przedszkola 

75 dzieci w wieki od 2,5 do 4 
lat. Wszechstronnie wykształ-
cona kadra pedagogiczna 
właściwie realizuje proces 
dydaktyczno-wychowawczy.  
W 2014 roku wyposażono 
plac przedszkolny oraz doko-
nano kapitalnego remontu 
obiektu przedszkola. Obec-
nie dzieci maja stworzone 
wspaniale warunki  do zajęć  
i zabaw w salach i na placu.

- Jak wyglądało wycho-
wanie i nauczanie w przed-
szkolu dawniej i dziś?

- Przedszkole to instytucja 
której zadaniem są funkcje 
opiekuńcze, wychowawcze 
oraz dydaktyczne. Eduka-
cja dzieci przez lata również 
zmieniała się. Obecnie ocze-
kiwania rodziców w zakresie 
edukacji ich dzieci są ogromne. 
Bogaty proces dydaktyczny 
oraz zajęcia dodatkowe, 
imprezy, wycieczki, teatrzyki, 
duże imprezy dla środowi-
ska maja ogromny wpływ na 
wizerunek pracy przedszkola. 
Jedno w tym baśniowym życiu 
przedszkola się nie zmieniło 
– dziecko potrzebuje akcepta-
cji, poczucia bezpieczeństwa 
oraz bliskości z nauczycie-
lem.

- Jak ocenia pani czas spra-
wowania funkcji Dyrektora 
Przedszkola przez 30 lat?

- Funkcję Dyrektora  
w Publicznym Przedszkolu 
w Jedlińsku objęłam w 1985 
roku. Powierzył mi tę funk-
cję inspektor oświaty pan 
Jan Zegarek. Był to dla mnie 
wielki zaszczyt a zarazem 
wielkie wyzwanie. Starałam 
się spełniać oczekiwania 
władz, kadry pedagogicznej, 
rodziców oraz dzieci. Łączy-
łam bardzo trudny okres 
mojego życia osobistego, z 
życiem zawodowym, stara-

jąc się skutecznie, rzetelnie 
wypełniać moje powołanie. 
Dla mnie dziecko było zawsze 
najważniejsze. W trudnych 
warunkach starałam się two-
rzyć poczucie bezpieczeń-
stwa, otaczałam ciepłem i 
troska zarówno pracowników 
jak i wychowanków. Przez 
30 lat praca była dla mnie 
powołaniem, pasją, miłością 
mojego życia. Starałam się w 
Przedszkolu tworzyć warunki 

rodzinne, a buziak i słowo 
od dzieci „ciocia Wanda” jest 
dla mnie największą nagrodą 
w mojej pracy. Organizując 
uroczystość 65-lecia Przed-
szkola pragnę podkreślić 
rolę i znaczenie Przedszkola 
na terenie gminy Jedlińsk. 
Od przedszkola zaczyna się 
proces rozwoju i edukacji 
najmłodszych mieszkańców 
gminy Jedlińsk.

Redakcja

Wywiad z dyr Teresą Wandą Walczak
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Zlot motocyklowy 2015
W dniach 3–5 lipca, już 

czwarty raz w Jedliń-
sku odbył się Ogólnopol-
ski Zlot Motocyklowy The 
Irons Party. 

Motocykle zaczęły zjeżdżać 
się na Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w piątek w godzinach 
popołudniowych. Impreza 
rozpoczęła się o 18:00 
występem zespołu „Ale”. 
Następnie na scenie pojawiły 
się zespoły „Trabant Zacny”, 
„Kobranocka” oraz „Also Ran”. 
Imprezę oficjalnie otwarto w
sobotę paradą motocyklową. 

Wieczorem zagrały kolejne 
zespoły: „Zgład”, „Naked 
Blues”, „Róże Europy” oraz 
„EKT Gdynia”. Na zakoń-
czenie zagrał ponownie  
zespół „Also Ran”.

Pamięci Grzegorza 
Krzyżanowskiego

16 maja 2015 roku na lot-
nisku Aeroklubu Radom-
skiego w Piastowie został 
odsłonięty kamień upamięt-
niający Pierwszego Motopa-
ralotniowego Slalomowego 
Mistrza Świata – Grzegorza 
Krzyżanowskiego, który 16 
czerwca 2014 roku zginął  
w wypadku lotniczym.

Odsłonięcie kamienia pamiąt-
kowego odbyło się w czasie 
rozgrywanego 1. Motoparalot-
niowego Slalomowego Memo-
riału Grzegorza Krzyżanow-
skiego w Piastowie.
W uroczystości odsłonięcia 
udział wzięli rodzina, przyja-
ciele piloci, znajomi oraz kibice 

sportów lotniczych jak również 
Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Radomia – Wiesław 
Wędzonka, Wójt Gminy Jedlińsk 
– Kamil Dziewierz, Sekretarz 
Generalny Aeroklubu Polskiego 
– Ryszard Michalski oraz wła-
dze Aeroklubu Radomskiego 
– Prezes płk Marek Bylinka, 
wiceprezes Mirosław Irene-
usz Danik i dyrektor Stanisław 
Szczepanowski. Za zasługi  
w działalności na rzecz roz-
woju i upowszechniania sportu 
Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisław Komorow-
ski odznaczył pośmiertnie 
Grzegorza Krzyżanowskiego  
Złotym Krzyżem Zasługi.
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27 czerwca na par-
kingu przed 

Ośrodkiem Sportu i Rekre-
acji w Jedlińsku odbyła 
się impreza charytatywna 
Family Drift. Pieniądze 
zebrane podczas tego 
wydarzenia zostą prze-
kazane na rehabilitację i 
leczenie dzieci niepełno-
sprawnych z terenu gminy 
Jedlińsk.

Wszyscy chętni, wspiera-
jąc zbiórkę, mogli skorzystać 
z taxi driftu, przejeżdżając 
tor w fotelu pasażera. Dzięki 
temu udało się uzbierać 2 
505,01 zł. W tym roku pie-
niądze otrzymają Martynka 
z Wielogóry oraz Kamil  
z Bierwiec. 

Dodatkowo firmy oraz
osoby prywatne przekazały 
prezenty (w tym: biokominki, 
gadżety reprezentacji Polski, 
piłki z autografami sportow-
ców), które zostały przezna-
czone na licytację w aukcji 
charytatywnej. Więcej na 
www.jedlinsk.pl.

Przez kilka godzin kie-
rowcy z grupy PRODRIVE z 
Radomia prezentowali swoje 
umiejętności. Efektowna 
technika jazdy polegająca na 
przejechaniu toru w kontro-
lowanym poślizgu przycią-
gnęła liczną widownię.

Gwiazdą imprezy był Bar-
tek Ostałowski – kierowca 
bez rąk, który samochód pro-

wadzi nogami. W przerwach 
pomiędzy pokazami driftu 
swoje możliwości zaprezen-
towali także utalentowani 
mieszkańcy naszej gminy 
– Filip Wójcik z Wielo-
góry (jazda gokartem) oraz 
Bartek Roguś z Jedliń-
ska (stunt – wyczynowa  
jazda motocyklem).

W trakcie imprezy fani 
motoryzacji i sportów moto-
rowych mogli także obejrzeć 
wystawę klasycznych auto-
mobili, zapoznać się z naj-
nowszymi modelami samo-
chodów, czy też przyjrzeć 
się z bliska amerykańskim 
motocyklom. Można też było 
obejrzeć wystawę statyczną 
szybowca i wiatrakowca oraz 
pokaz zdalnie sterowanych 
modeli latających.

Policjanci z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Radomiu 
znakowali rowery – ozna-
kowano i zarejestrowano 
w policyjnej bazie prawie 
40 jednośladów. Ponadto 
przez kilka godzin prowa-
dzona była akcja zbiórki krwi 
w autobusie Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa. Jej efekt to 
ponad 12 litrów krwi oddanej  
przez 27 osób.

Zapraszamy do obejrzenia 
zdjęć oraz filmu z imprezy
na stronie internetowej  
www.jedlinsk.pl.

AUTO KASACJA
STARY GÓZD 99
k/ Białobrzegów

AUTO CZĘŚCI BMW

Chciałbym serdecznie podziękować  
Wszystkim firmom,  za pomoc i zaangażowanie  

przy organizacji imprezy 
FAMILY DRIFT

Wójt Gminy Jedlińsk 
Kamil Dziewierz



23



24

Licytacja trwa...
Zapraszamy na licytację przedmiotów, która rozpoczęła się już podczas imprezy 

„Family Drift” w dniu 27 czerwca 2015 roku na stadionie OSiR. 
Przedmioty wystawione są na aukcjach charytatywni.allego i tam można je licytować.

Co się znalazło na licytacji?
• piłki z podpisami siatkarzy ekstraklasy Cerrad Czarnych Radom
• piłkę z podpisami siatkarzy ekstraklasy ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zdobywca Pucharu 

Polski 2014
• piłki z podpisami koszykarzy ekstraklasy Rosy Radom
• koszulka II – ligowego klubu Radomiak Radom z podpisami piłkarzy
• koszulka piłkarza II – ligowego klubu Leandro
• piłka z podpisami piłkarzy II – ligowego klubu Radomiak Radom
• koszulka piłkarza Jacka Krzynówka – wielokrotnego reprezentanta Polski
• stół wiejski z masarni CZAPLA z Jedlińska
• biokominki z firmy Kratki.pl

Konto Martyny Owczarek
http://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationPurposeId=216

Konto Kamila Bolesty
http://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationPurposeId=1077
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Festyn Rodzinny w Wierzchowinach
W niedzielę 5 lipca  

w Wierzchowinach 
odbył się festyn rodzinny 
zorganizowany przez 
Stowarzyszenie „Czas 
na Zmiany”. Impreza, 
zorganizowana po raz 
pierwszy, rozpoczęła się  
o godz. 14:00. 

W programie przewidziano 
wiele atrakcji, m.in.: występy 
artystyczne dzieci, konkursy 
z nagrodami, loteria, pokaz 
strażacki oraz prezentacja 
Strzeleckiego Oddziału Kawa-
leryjskiego „Bieliniak”. Jedną 
z nagród w konkurach był lot 
samolotem nad gminą Jedlińsk. 
Oprawę muzyczną zapewnił 
zespół ALFA. Dochód z loterii 
„Szczęśliwy numerek” został 
przeznaczony na rehabilitację  
Adasia.
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Złoty Jubileusz Kapłaństwa Księdza 
Prałata Henryka Ćwieka

„Są miejsca, czasy i ludzie, 
których się nie zapomina”. 
Zacznijmy od czasu. Był 1987 
rok, niedziela 13 września 
– wtedy to Jedlińsk na nie-
dzielnych mszach witał swo-
jego nowego proboszcza – Ks. 
Profesora Henryka Ćwieka. 
Od tamtego dnia upłynęło 
już ponad 27 lat. Z końcem 
czerwca 2015 roku Ks. Prałat 
zakończył proboszczowanie 
w Jedlińskiej parafii i prze-
szedł na zasłużoną emery-
turę. Główne uroczystości, 
związane z jubileuszem 50-
-lecia kapłaństwa i dzięk-
czynieniem za lata posługi  
w jedlińskiej parafii odbyły
się 21 czerwca br.

Jak ogarnąć ten czas dusz-
pasterzowania w Jedlińsku? 
Licząc same niedziele to doli-
czymy się ich 1450. A ile było 
zwykłych szarych dni? Ponad 
8700. To dużo, bardzo dużo. 
Przywołujemy te liczby z 
nadzieją, że każdy z tych dni 
jest dla Księdza Prałata nie 
tylko miłym wspomnieniem, 
ale także potwierdzeniem, że 
było warto tak wiele serca, 
trudu i wysiłku włożyć w to 
wszystko. 

„Są miejsca, czasy i ludzie, 
których się nie zapomina”. 
Przejdźmy teraz do miejsca. 
Tym miejscem jest jedlińska 
parafia. Stając dziś w murach
parafialnej świątyni, przypo-
minamy sobie jej początki. 
370 lat temu został zbudo-
wany i uroczyście poświęcony 
ten kościół. Mijały lata i wieki, 
zmieniały się losy Polski, 
przychodziły nowe pokolenia, 
a ta świątynia była cichym 
świadkiem tego wszystkiego. 
Były lata świetności, były też 
lata upadku i zniszczenia. W 
70 latach XX wieku świątyni 
groziło zawalenie. Wspólny 
wysiłek biskupa Piotra Gołę-
biowskiego, poprzedniego 
proboszcza – ks. Borowskiego 
i parafian zaowocował ura-

towaniem murów świątyni. 
A to wszystko, na co dzisiaj 
patrzymy jest już wyrazem 
troski Ks. Prałata o Dom Boży. 
Wystarczy choćby wspomnieć 
ułożenie nowej marmurowej 
posadzki, wykonanie ołtarza 
soborowego i ławek, kon-
serwację organów, remont 
ambony, wykonane nowe 
witraże, krzyż naprzeciw 
ambony i cały piękny, baro-
kowy wystrój świątyni. Jak 
wiele się tu zmieniło przez te 
lata pracy Księdza Prałata!

„Są miejsca, czasy i ludzie, 
których się nie zapomina”. 
I wreszcie ludzie. Nie ma 
parafii bez proboszcza. Może
w parafii pracować wielu
księży, ale jeden tylko jest 
proboszcz. Jego pasterskiej 
pieczy została powierzona 
cała wspólnota parafialna.
On jest pasterzem, to znaczy 
tym, który prowadzi wspól-
notę do Boga i do zbawie-
nia. To jest jego pierwszo-
rzędne i zasadnicze zadanie. 
On jest posłany, aby stać się 
współbudowniczym domów 
rodzinnych, by towarzyszyć 
im przy chrzcie, przy Pierw-
szej Komunii świętej, przy 
łożu chorego i w drodze na 
cmentarz. Proboszcz staje w 
każdą niedzielę przy ołtarzu 
i modli się za całą rodzinę 
parafialną.

Te ponad 27 lat proboszczo-

wania w jedlińskiej parafii to
był czas wspólnej modlitwy 
i ofiarnej pracy Księdza Pra-
łata z powierzoną Jego trosce 
wspólnotą. To Ksiądz Prałat, 
jako Proboszcz, przez sakra-
ment Chrztu świętego wpro-
wadził do społeczności ludu 
Bożego przychodzące na 
świat dzieci. Iluż to dzieciom 
podał po raz pierwszy Pana 
Jezusa w Komunii Świętej? 
Ile pobłogosławił par mał-
żeńskich? A przecież nie da 
się policzyć wyspowiadanych 
osób, tych wszystkich roz-
mów, słów pociechy i rady w 
sprawach, w których wspar-
cia potrzebowali parafianie
mający wielkie zaufanie i 
szacunek do swojego Pro-
boszcza. Przy parafii działa
dziś bardzo wiele wspólnot, 
w których zaangażowanych 
jest bardzo wielu parafian.
Trzeba wspomnieć tu Koła 
Żywego Różańca, Kręgi 
Domowego Kościoła, oazę 
młodzieżową, schole, grupę 
dorosłych lektorów, zespół 
muzyczny, parafialny oddział
Caritas. To prawdziwy rozwój 
wspólnoty parafialnej. Dzisiaj
pragniemy za to wszystko 
podziękować Bogu i Księdzu 
Prałatowi. 

Czcigodny Ksiądz Prałat 
zawsze pozostawał i wciąż 
pozostaje jaśniejącym wzo-
rem autentycznego, pokor-

nego i oddanego kapłana, 
który głęboko zrozumiał  
i z wielką radością realizo-
wał Chrystusowe powołanie 
pracownika „winnicy Pana”. 
Przez minione lata z podzi-
wem mogliśmy obserwować 
codzienny trud Księdza Pra-
łata, który z entuzjazmem 
i najwyższą starannością 
podejmował nowe obowiązki. 
Zawsze był to trud wypeł-
niony miłością i ufnością, trud 
pełen piękna i godności.

„Są miejsca, czasy i ludzie, 
których się nie zapomina”. 
W dziejach świata i Kościoła, 
w historii jedlińskiej parafii
te ponad 27 lat nie jest dłu-
gim okresem czasu. Jednak 
zakończenie proboszczowa-
nia w jedlińskiej parafii przez
Księdza Prałata Henryka 
Ćwieka jest okazją do tego 
jubileuszowego dziękczy-
nienia. Ks. Jan Twardowski 
napisał w swej autobiografii
słowa, które odzwierciedlają 
poświęcenie się Chrystusowi: 
„W świecie niewiary próbuję 
mówić o wierze, w świecie 
bez nadziei – o nadziei, w 
świecie bez miłości – o miło-
ści”. Niech te słowa Księdzu 
Jubilatowi towarzyszą, doda-
jąc sił w codziennym naśla-
dowaniu Chrystusa. Bo każdy 
jubileusz jest też spojrze-
niem w przyszłość – Co jesz-
cze mogę zrobić dla Ciebie, 
mój Boże? Co jeszcze mogę 
zrobić dla ludzi, do których 
mnie posłałeś? I w te pytania 
wpisujemy dziś Ks. Prałata, 
który z ogromną wdzięczno-
ścią kieruje ku Bogu słowa 
uwielbienia za dar kapłań-
stwa, za dar Bożego zaufa-
nia. – Żyj nam długo razem z 
nami w Jedlińsku, a Bóg niech 
Ci błogosławi. A my dziś 
powtarzamy: „Są miejsca, 
czasy i ludzie, których się nie 
zapomina”!

ks. Andrzej Wąsik
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Festyn Rodzinny we Wsoli
W niedzielę 31 maja 

na boisku szkolnym 
ZSP we Wsoli odbył się 
Festyn Rodzinny z okazji 
Dnia Dziecka „Sportowa 
Rodzinka”. 

Impreza rozpoczęła się  
o godz. 11:00 grami zespo-
łowymi. Rozegrano turnieje 
w dyscyplinach: piłka nożna, 
koszykówka oraz plażowa 
piłka siatkowa. Oficjalnego

otwarcia Festynu dokonał  
wójt gminy Kamil Dziewierz. 
Dzień był wypełniony wie-
loma atrakcjami, głównie 
sportowymi oraz występami 
artystycznymi dzieci. Naj-
większym zainteresowaniem 
cieszyły się mistrzostwa  
w wielokrotnym wyciska-
niu sztangi oraz konkuren-
cje sportowe z udziałem  
dzieci i rodziców.
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Najważniejszym zada-
niem PROW 2014–2020, 

który jest podstawowym 
instrumentem finansowym
do przeprowadzania zmian 
strukturalnych i inwestycyj-
nych na terenach wiejskich, 
jest w obecnej perspektywie 
zwiększenie konkurencyj-
ności i rentowności gospo-
darstw rolnych. Innym waż-
nym zadaniem jest również 
wspomaganie rozwoju tere-
nów wiejskich i podniesienie 
atrakcyjności gospodarczej 
tych obszarów. Mają temu 
służyć m.in. środki na rozwój 
usług, nie tylko rolniczych, a 
także produkcji, przy czym 
dofinansowanie będzie moż-
liwe, jeśli inwestycje nie będą 
szkodzić środowisku natural-
nemu i klimatowi.

Jednym z działań PROW 
2014–2020 skierowanych 
dla rolników jest bardzo 
popularna „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”. Pomoc 
w tym działaniu ma być przy-
znawana na cztery główne 
typy operacji:  rozwój pro-
dukcji prosiąt, rozwój produk-

cji mleka krowiego, rozwój 
produkcji bydła mięsnego 
oraz związane z racjonali-
zacją technologii produkcji, 
wprowadzeniem innowa-
cji, zmianą profilu produkcji,
zwiększeniem skali produkcji, 
poprawą jakości produkcji lub 
zwiększeniem wartości doda-
nej produktu.

Kwota dotacji, jaką będzie 
można otrzymać na gospo-
darstwo, jest powiązana  
z powyższymi rodzajami ope-
racji i ma wynosić maksymal-
nie: 900 tys. zł – w przypadku 
operacji związanej z rozwo-
jem produkcji prosiąt, 500 
tys. zł – w przypadku pozosta-
łych trzech rodzajów opera-
cji, jeżeli inwestycja dotyczy 
budowy, modernizacji lub 
adaptacji budynków inwen-
tarskich lub budowy/moder-
nizacji magazynów paszo-

wych w gospodarstwach, 
w których prowadzona jest 
produkcja zwierzęca, lub 200 
tys. zł – w przypadku pozosta-
łych inwestycji, w tym zakupu 
maszyn rolniczych.

Podstawowy poziom dofi-
nansowania ma wynieść 50% 
kosztów kwalifikowanych
inwestycji, a w przypadku mło-
dych rolników i osób wspól-
nie wnioskujących ma to być 
60%. Dodatkowe ogranicze-
nie ma dotyczyć minimalnego 
udziału dotacji w kosztach 
kwalifikowanych – przepis
mówi, że ma to być nie mniej 
niż 30%. Minimalna wartość 
inwestycji, jaka będzie mogła 
być w tym działaniu dofinan-
sowana, to 50 tys. zł kosztów 
kwalifikowanych.

Jeśli chodzi o kryteria 
dostępu, tj. warunki, jakie 
rolnik lub gospodarstwo 
będzie musiał/musiało speł-
nić, by ubiegać się o pomoc, 
to zasadnicze zmiany doty-
czą wielkości gospodarstwa 
w momencie ubiegania się  
o pomoc i w przypadku pro-
siąt i produkcji mleka – doce-
lowej skali produkcji. O pomoc 
będą mogły ubiegać się 
gospodarstwa o powierzchni 
nie większej niż 300 ha, 

oraz których wielkość eko-
nomiczna będzie mieścić się  
w przedziale 10-200 tys. euro  
standardowej produkcji.

Dodatkowy wymóg dotyczy 
gospodarstw zamierzających 
inwestować w rozwój produk-
cji mleka. W tym przypadku 
wymagane będzie, aby na 
starcie gospodarstwo dys-
ponowało stadem przynajm-
niej 25 krów mlecznych lub 
przynajmniej 15 krowami pod 
warunkiem, że do zakończe-
nia inwestycji stado to zosta-
nie powiększone do wymaga-
nych 25 sztuk. 

Ograniczenie to nie będzie 
dotyczyło jednak młodych 
rolników, którzy będą mogli 
startować po pieniądze na 
produkcję mleka nawet gdy 
w dniu składania wniosku 
nie posiadają żadnych krów. 
Nie przewiduje się nato-
miast żadnych szczególnych 
ograniczeń w przypadku 
hodowli bydła mięsnego. 
Jedno z ograniczeń doty-
czy inwestycji związanych  
z rozwojem produkcji pro-
siąt. Gospodarstwa, które  
z takiej pomocy skorzystają 
będą musiały po realiza-
cji inwestycji utrzymywać  
przynajmniej 50 loch.

Informacje dla rolników
Wsparcie z PROW 2014–2020 
dla producentów rolnych

Praktycznie na terenie 
całego kraju mamy do 

czynienia z suszą. W dwu-
nastu województwach 
działają komisje powołane 
przez wojewodów do sza-
cowani strat. Jest ich obec-
nie 809 - powiedział mini-
ster rolnictwa i rozwoju 
wsi Marek Sawicki podczas 
konferencji prasowej zor-
ganizowanej 12 sierpnia w 
siedzibie resortu.

- Z zebranych, cząstko-
wych szacunków wynika, że 
najwięcej poszkodowanych 
gospodarstw znajduje się 
w województwie kujawsko-
-pomorskim 41,6 tysięcy, w 
województwie mazowieckim 
blisko 30 tysięcy i ponad 7 
tysięcy w województwie 
podlaskim - poinformował 
minister, który jednocześnie 

podkreślił, że są to dane cząst-
kowe, a pełniejsza informacja 
będzie po 20 sierpnia.

Minister Sawicki zapowie-
dział także dodatkową pomoc, 
ponad standardowe warunki, 
poszkodowanym rolnikom. 
- Będziemy się starali urucho-
mić pomoc socjalną, w postaci 
dopłat do hektara. Będzie ona 
przysługiwała tym rolnikom, 
których gospodarstwa odno-
towały straty powyżej 30% 
średniej produkcji z trzech 
ostatnich lat. Dodatkowo 

występujemy do Komisji Euro-
pejskiej z programem w spra-
wie pomocy dla producentów 
bydła mlecznego i wołowiny 
ze względu na ubytki pasz - 
poinformował Marek Sawicki.

Szef resortu rolnictwa 
przypomniał, że zmieniona 
została ustawa o ubezpiecze-
niu upraw i zwierząt gospo-
darskich poprzez zwiększenie 
dopłat z budżetu państwa 
do składek ubezpieczenio-
wych z 50% do 65%. Ponadto 
w parlamencie zgłoszony 
zostanie projekt powrotu do 
ubezpieczeń pakietowych. 
Minister zapowiedział rów-
nież, że przedłoży rządowi 
propozycję rozpoczęcia od 
przyszłego roku realizacji  
narodowego Programu Małej i 
Średniej Retencji.

Szef resortu rolnictwa 

zaapelował do prezydenta 
Andrzeja Dudy o rezygna-
cję z referendum i przezna-
czenie zaoszczędzonych 
w ten sposób 100-130 
milionów złotych na pomoc  
suszową rolnikom.

Uczestniczący w dzisiej-
szej konferencji wicepremier, 
minister gospodarki Janusz 
Piechociński podkreślił, że 
straty w gospodarstwach 
rolnych przekładają się na 
straty w całej gospodarce 
- Obniżenie zdolności inwe-
stycyjnej gospodarstw rol-
nych to zmniejszone zakupy 
materiałów budowlanych,  
maszyn i urządzeń nie-
zbędnych w prowadzeniu  
gospodarstwa.

Ministerstwo Rolnictwa  

Susza na terenie całego kraju

i Rozwoju Wsi
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W 2015 roku wnioski 
o przyznanie pomocy w 
ramach poddziałania „Pomoc 
w rozpoczęciu działalności 
gospodarczej na rzecz mło-
dych rolników” można będzie 
składać od 20 sierpnia do 
2 września. Warunki i tryb 
udzielania pomocy określa 
rozporządzenie Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
13 lipca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków  
i trybu przyznawania, wypłaty 
oraz zwrotu pomocy finanso-
wej na operacje typu „Pre-
mie dla młodych rolników”  
w ramach poddziałania 
„Pomoc w rozpoczęciu dzia-
łalności gospodarczej na 
rzecz młodych rolników” obję-
tego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 982).

Beneficjentem może
zostać osoba, która:
1. Nie ukończyła 40 roku 
życia.
2. Posiada odpowiednie kwa-
lifikacje zawodowe lub zobo-
wiąże się do uzupełnienia 
wykształcenia w ciągu 3 lat 
od dnia doręczenia decyzji  
o przyznaniu pomocy.
3. Rozpoczęła urządzanie 
gospodarstwa, tj. stała się 
właścicielem lub objęła w 
posiadanie gospodarstwo 
rolne (przynajmniej 1 ha użyt-
ków rolnych), przed dniem 
złożenia wniosku o przyzna-
nie pomocy w ramach „Premii 
dla młodych rolników”, lecz 
nie wcześniej niż na 12 
miesięcy przed jego złoże-
niem. W przypadku gdy urzą-
dzanie gospodarstwa:
• rozpoczyna osoba małolet-
nia - okres 12 miesięcy liczy 
się od dnia uzyskania przez 
tę osobę pełnoletniości,
• rozpoczyna się w wyniku 
dziedziczenia - okres 12 mie-
sięcy liczy się od dnia uzyska-
nia prawomocnego postano-
wienia sądu o stwierdzeniu 
nabycia spadku albo sporzą-
dzenia przez notariusza aktu 
poświadczenia dziedziczenia;
4.  Po raz pierwszy rozpo-
czyna prowadzenie gospo-
darstwa rolnego jako kie-

rujący gospodarstwem tj. 
do dnia złożenia wniosku  
o przyznanie pomocy nie 
prowadziła gospodarstwa 
rolnego jako kierujący.

Za „kierującego” gospo-
darstwem rolnym osobiście 
uznaje się osobę , która pra-
cuje w tym gospodarstwie  
i podejmuje wszelkie decyzje 
dotyczące gospodarstwa, na 
własny rachunek i we wła-
snym imieniu, ponosi koszty  
i czerpie korzyści w związku  
z jego prowadzeniem.

Za datę rozpoczęcia 
samodzielnego kierowania 
gospodarstwem uznaje się 
dzień dokonania poniższej  
czynności:
• zgłoszenie zwierząt gospo-
darskich do rejestru w celu 
prowadzenia działalności 
rolniczej z wyjątkiem sytu-
acji, gdy zwierzęta zostaną 
nabyte w drodze dziedzicze-
nia,
• wystąpienie o płatności 
bezpośrednie,
• wystąpienie o pomoc finan-
sową dla rolników w ramach 
programów UE lub pomocy 
krajowej,
• prowadzenie działu specjal-
nego produkcji rolnej,
Reasumując osoby, które pla-
nują ubiegać się o „Premię 
dla młodych rolników” do dnia 
złożenia wniosku nie powinny 
dokonać żadnej z wymienio-
nych powyżej czynności.

Wysokość premii
W obecnym PROW premia 

wyniesie 100 tys. zł i będzie 
wypłacana w dwóch ratach. 
Pierwsza rata w wysokości 
80% kwoty, po złożeniu wnio-
sku o płatność i wypełnieniu 
wszystkich zobowiązań czyli 
po przejęciu gospodarstwa, 
ubezpieczeniu się w KRUS, 
druga rata 20% – po realiza-
cji założeń biznesplanu jed-
nak nie później niż 3 lata od 
wypłaty pierwszej raty.
Warunki przyznania pre-

mii
Premia dla młodych  

rolników :
• może być przyznana tylko 
raz, osobie i na gospodarstwo 
w okresie realizacji PROW 
2014–2020,

• nie może być przyznana 
osobie, która uzyskała wspar-
cie w ramach działania „Uła-
twianie startu młodym rolni-
kom” PROW 2007–2013, ani 
na gospodarstwo, na które 
przyznano i wypłacono taką 
premię
• w przypadku małżonków 
premię może otrzymać tylko 
jedno z nich, niezależnie od 
tego, czy urządzają wspólne 
gospodarstwo, czy odrębne 
gospodarstwa, pod warun-
kiem, że małżonek młodego 
rolnika:
• przed dniem złożenia przez 
małżonka wniosku o przy-
znanie pomocy nie prowadził 
gospodarstwa jako kierujący,

• w okresie poprzedzającym 
12 miesięcy przed dniem zło-
żenia przez małżonka wnio-
sku o przyznanie pomocy nie 
rozpoczął urządzania gospo-
darstwa ,

• nie otrzymał premii w 
ramach działania „Ułatwia-
nie startu młodym rolnikom” 
PROW 2007–2013.

Warunki jakie musi speł-
nić gospodarstwo:

• tworzone gospodar-
stwa ma mieć powierzchnię 
użytków rolnych równą co 
najmniej średniej krajowej 
• ( obecnie ta powierzch-
nia wynosi 10,48 ha), a w 
przypadku gospodarstw 
położonych w wojewódz-
twie o średniej niższej niż 
krajowa • równą co najmniej 
średniej wojewódzkiej, oraz 
nie większą niż 300 ha; 
• przynajmniej 70% wielko-
ści gospodarstwa , stanowić 
będzie przedmiot własności 
beneficjenta, użytkowania
wieczystego lub dzierżawy 
z zasobu własności rolnej 
Skarbu Państwa lub jedno-
stek samorządu terytorial-
nego, pozostałą powierzch-
nię może stanowić prywatna 
dzierżawa zawarta na okres 
co najmniej 10 lat ,

• ma wielkość ekonomiczną 
nie mniejszą niż 13 tys. euro 
i nie większą niż 150 tys. 
euro.

Zgodnie z zapisami PROW 
2014–2020, wnioskodawca 
wraz z wnioskiem o przy-
znanie pomocy, przedkłada 
biznesplan dotyczący roz-
woju gospodarstwa w zakre-
sie działalności rolniczej lub 
przygotowania do sprzedaży 
produktów rolnych wytwa-
rzanych w gospodarstwie  
i zobowiązuje się do jego 
realizacji. W wyniku realizacji 
biznesplanu powinien nastą-
pić wzrost wielkości ekono-
micznej gospodarstwa o co 
najmniej 10%.

Nie przewiduje się wspar-
cia gospodarstw, których 
głównym kierunkiem produk-
cji będzie:
• chów drobiu (nie dotyczy 
produkcji ekologicznej),
• prowadzenie plantacji roślin 
wieloletnich na cele energe-
tyczne,
• prowadzenie niektórych 
działów specjalnych produk-
cji rolnej, w szczególności: 
hodowli zwierząt laborato-
ryjnych, hodowli ryb akwa-
riowych, hodowli psów raso-
wych, hodowli kotów raso-
wych.

Beneficjent „Premii dla
młodych rolników” będzie 
zobowiązany do prowadze-
nia ewidencji przychodów  
i rozchodów w gospodar-
stwie nie później niż w 
dniu rozpoczęcia realiza-
cji biznesplanu i prowa-
dzenia tej ewidencji co 
najmniej do dnia upływu 
5 lat od dnia wypłaty  
I raty pomocy,

W nowych naborach wnio-
sków na Premię dla młodych 
rolników zmieniają się kry-
teria dotyczące punktacji 
– wnioski staną do konkursu 
i wygrają te , które uzyskają 
największą liczbę punktów.

Dla młodych rolników
Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodar-

czej na rzecz młodych rolników, objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014–2020. 
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Komunikaty
Zwrot akcyzy

Przypominamy o możliwości odzyskania przez 
rolników części podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. 

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć 
wniosek w Urzędzie Gminy Jedlińsk w terminie 
od 1 do 31 sierpnia 2015 r. 

Do wniosku należy załączyć faktury VAT (lub 
ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. 
do 31 lipca 2015 r. 

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków 
rolnych w 2015 r. wynosi 86 litrów, natomiast 
stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego 
– 0,95 zł. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 
ha użytków rolnych to 81,70 zł. 

Odbiór wyrobów 
zawierających azbest

Kontynuując coroczną akcję zbiórki wyrobów zawie-
rających azbest, Wójt Gminy ogłosił w kwietniu 2015 
r. nabór wniosków na odbiór, transport i unieszkodli-
wianie wyrobów zawierający azbest z nieruchomości 
położonych na terenie gminy Jedlińsk. 

Do Urzędu Gminy w Jedlińsku wpłynęło 52 wnio-
ski na odbiór azbestu z budynków mieszkalnych oraz 
gospodarczych. Właściciele nieruchomości wskazali, 
że do odbioru i utylizacji będzie ok. 117 ton wyrobów 
zawierających azbest. Koszty demontażu wyrobów 
azbestowych pokrywają właściciele nieruchomości. 

W czerwcu 2015 r. Wójt Gminy Jedlińsk wystąpił z 
wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
o dofinansowanie w formie dotacji tego zadania. 
Procentowy udział środków WFOŚiGW jaki Gmina 
może uzyskać na realizację zadania to 85% kosz-
tów kwalifikowanych, pozostałe 15% zostanie sfi-
nansowane ze środków własnych Gminy. Planuje 
się, że odbiór zdemontowanych płyt azbestowych 
od właścicieli, którzy złożyli wnioski rozpocznie się 
w III kwartale 2015 r.

Mieszkańcy, którzy planują wymianę pokrycia 
dachowego z płyt azbestowo-cementowych mogą 
skorzystać z dofinansowania odbioru i unieszkodli-
wiania po uprzednim złożeniu wniosków w Urzędzie 
Gminy w Jedlińsku. Nabór taki zostanie ogłoszony w 
sposób zwyczajowo przyjęty w 2016 r.

Pieniądze wypłacane 
będą w terminie

od 1 do 31 października 2015 r.

Punkt Doradztwa Rolniczego Terenowego 

Zespołu Doradczego ODR w Radomiu 
czynny w każdy wtorek 

w godz. 7:30 – 15:30 

w Urzędzie Gminy w Jedlińsku pok. nr 11.
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Przydomowe oczyszczalnie 
ścieków – dofinansowanie  
z budżetu Gminy Jedlińsk
10 listopada 2014 r. 

została podjęta 
Uchwała Nr XXXVI/47/
2014 w sprawie określenia 
zasad i trybu udzielania 
dotacji celowej na dofinan-
sowanie realizacji przy-
domowych oczyszczalni 
ścieków z budżetu Gminy 
Jedlińsk (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z dnia 30 grudnia 2014 r., 
poz. 11994).

W związku z powyższym 
osoby fizyczne i prawne,
wspólnoty mieszkaniowe, 
użytkownicy wieczyści oraz 
przedsiębiorcy czy jednostki 
sektora finansów publicz-
nych będące gminnymi 
lub powiatowymi osobami 
prawnymi mogą ubiegać się  
o dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni 
ścieków, które obejmuje 
częściowy zwrot wydatków 
poniesionych na zakup i mon-
taż przydomowych oczysz-
czalni ścieków służących do 
odprowadzania ścieków z nie-
ruchomości zlokalizowanych 
na terenie gminy Jedlińsk.

Dofinansowaniem objęte
zostaną inwestycje zlokalizo-
wane na obszarach dotych-
czas nieskanalizowanych, 
zlokalizowanych na terenie 

gminy Jedlińsk, za wyjątkiem 
tych miejscowości, gdzie roz-
poczęto budowę kanalizacji 
sanitarnej, uzyskano pozwo-
lenie na budowę kanalizacji 
sanitarnej bądź na terenach 
wskazanych przez Gminę do 
skanalizowania w okresie 
najbliższych pięciu lat. 

Dofinansowanie udzie-
lane jest w formie dotacji na 
podstawie złożonego kom-
pletnego wniosku. Wniosko-
dawca na budowę przydo-
mowej oczyszczalni może 
uzyskać dotację do 50% 
kosztu całkowitego (zakup 
wraz z montażem oczysz-
czalni) udokumentowanego 
na podstawie faktur lub 
rachunków, lecz nie więcej 
niż 4.000,00 zł (słownie: 
cztery tysiące złotych), przy 
czym do kosztów nie zalicza 
się kosztów własnej roboci-
zny oraz kosztów związanych 
ze sporządzeniem dokumen-

tacji, kosztów opracowania 
projektu instalacji, wyma-
ganych prawem pozwoleń,  
nadzoru budowlanego, itp.

W okresie od 01.02.2015 
r. do 15.04.2015 r. przepro-
wadzony został pierwszy 
nabór wniosków, w wyniku 
którego umowy o dofinanso-
wanie dotychczas podpisane 
zostały z pięcioma osobami. 

01.08.2015r. rozpoczął się 
kolejny nabór, który potrwa 
do 15.09.2015 r. 

Wnioski wraz z wyma-
ganymi załącznikami okre-
ślonymi w Regulaminie 
(dostępny na stronie inter-
netowej www.jedlinsk.pl), 
należy składać do Urzędu 
Gminy w Jedlińsku w wyżej 
wskazanym terminie.

Dodatkowe informa-
cje udzielane są w Urzę-
dzie Gminy w Jedlińsku, 
pok. nr 11 lub pod nr  
tel. (48) 32 13 098.

UWAGA – Wnioski będą rozpatrywane według kolejności 
ich składania. W przypadku wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na ww. cel w budżecie gminy
w danym roku, dofinansowanie może być realizowane w
pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym  
przy akceptacji Wnioskodawcy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu przypo-
mina posiadaczom zwierząt o obowiązkowym zaszcze-
pieniu psów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni 
od dnia ukończenia przez psa 3-go miesiąca życia,  
a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia 
ostatniego szczepienia.

Szczepienia psów przeciwko wściekliźnie doko-
nują lekarze weterynarii świadczący usługi wetery-
naryjne w ramach działalności zakładu leczniczego 
dla zwierząt. Psy poddane szczepieniu podlegają 
wpisowi do rejestru prowadzonego przez ww. leka-
rza weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepie-
nia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie  
lub dokonuje się wpisu w paszporcie psa.

Obowiązek zaszczepienia psa spoczywa na 
jego posiadaczu, za którego uważa się osobę 
 władającą zwierzęciem, również tymczasowo.

Uchylanie się posiadacza psa od obowiązku ochron-
nego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie sta-
nowi wykroczenie, podlegające karze grzywny, która 
może być nałożona w drodze mandatu karnego przez 
funkcjonariuszy Inspekcji Weterynaryjnej.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii w Radomiu zaleca objęcie szczepieniem prze-
ciw wściekliźnie również kotów, szczególnie 
tych, które ze względu na sposób utrzymywa-
nia mogą mieć kontakt ze zwierzętami będącymi  
wektorami choroby (tj. lisy, jenoty i inne).

Szczepienia przeciw wściekliźnie
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Inwestycje
Termomodernizacja budynku szkolnego w Ludwikowie - W TRAKCIE REALIZACJI

Wartość  robót: 389.689,57 zł

Prace remontowo-drogowe na placu szkolnym w Jedlance- ZAKOŃCZONO
Wartość  robót: 119.925,00 zł

Budowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej (916,94 mb) - ZAKOŃCZONO
Wartość  robót: 524.602.16 zł

PRZED
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Przebudowa kompleksu boisk sportowych  - ZAKOŃCZONO
Wartość robót: 1.445.680,24 zł

Przebudowa i rozbudowa SUW w Jedlińsku - ZAKOŃCZONO
Wartość  robót: 4.373.396,86  zł
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Inwestycje
Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Piastowie - ZAKOŃCZONO
Wartość robót: 895.423,36 zł

Przebudowa drogi powiatowej w m. Lisów -  W TRAKCIE REALIZACJI
Wartość dofinansowania ze środków budżetu gminy: 200.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Klwaty – Dąbrówka (641 mb) -  W TRAKCIE REALIZACJI
Wartość  robót: 139.968,83 zł
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Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości 
Jedlanka (455 mb sieci)  - W TRAKCIE REALIZACJI
Wartość robót: 28.290,00 zł

Modernizacja-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w miejscowości Piaseczno – Mosty (535 mb)
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Wartość robót: 199.977,35  zł

Adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) części budynku Ośrodka 
Zdrowia w Jedlińsku na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej Wsola – Wie-
logóra  – W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA

Modernizacja – rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Jedlińsk – W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy  
i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchowinach
W TRAKCIE REALIZACJI

Koncepcja budowy tras rowerowych na terenie gminy Jedlińsk 
W TRAKCIE REALIZACJI

Zagospodarowanie kompleksu boisk sportowych przy ZSP we Wsoli 
W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości 
Jedlanka (689 mb sieci kanalizacyjnej)  - ZAKOŃCZONO
Wartość przetargowa robót: 139.395,40  zł
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SPORT

GKS w Lidze Okręgowej
W przedostatniej kolejce 

tego sezonu GKS Drogowiec 
Jedlińsk pokonał Mogie-
lankę Mogielnicę 8:0, co 
dało zespołowi awans do ligi  
okręgowej.

Gole padały jeden po drugim. 
Pierwszego strzelił Tomasz 
Janiszewski w 14 minucie, 
a przed przerwą padły jesz-
cze trzy bramki, które strze-
lili: Szymon Towarek (w 17  
i 40 minucie) i Maciej Korczak  
(w 45 minucie).

Druga połowa była równie 
dobra. Ponownie popisał się 
Tomasz Janiszewski strzela-
jąc dwa kolejne gole – w 54 
minucie i kolejny w 61 minu-
cie. W 82 minucie wynik na 
7:0 podwyższył Kamil Pła-
skociński. Ostatnią bramkę,  
w 89 minucie spotkania, zdo-
był Krystian Jabłoński.

W przerwie meczu odbył 
się konkurs dla dzieci. Zwy-
cięzcy otrzymali gadżety klu-
bowe. Podobne konkursy klub 
zamierza organizować już  
w lidze okręgowej.

Po wygranym spotkaniu 
przyszedł czas na świętowa-

nie. Każdy kibic, który przy-
szedł na mecz mógł się napić 
szampana z zawodnikami.

Już w pierszym meczu w 
lidze okręgowej rozegranym 
w dniu 15 sierpnia z KS Sta-
nisławice nasz zespół wygrał 
wysoko, aż 6:0.

Na otwarcie sezonu
W niedzielę 3 -go maja GKS 

Jedlińsk zorganizował Piknik 
Rodzinny, który połączony 
był z otwarciem sezonu pił-
karskiego dzieci trenujących 
w tym klubie oraz uczest-
niczących w akcji Piłkarski 
Przedszkolak. 

Podczas imprezy obecni 
byli m.in. Wójt Gminy - Kamil 
Dziewierz, były reprezentant 
Polski w piłce nożnej Rafał 
Siadaczka i zarazem miesz-
kaniec gminy Jedlińsk oraz 
jednostek organizacyjnych 
gminy, radnych, działaczy jak 
również wielu sympatyków i 
sponsorów piłki dziecięcej w 
Jedlińsku. Dużej frajdy dostar-
czyły mecze rozgrywane 
rodzicie kontra dzieci, które 
zapewniły ogromne emocje 
uczestnikom jak również kibi-

cującym rodzicom. Rozegrane 
zostały również konkurencje 
sportowe, gdzie rywaliza-
cja była bardzo zacięta a na 
zwycięzców czekały piłki z 
autografem Rafała Siadaczki. 
Był także czas na wspólny 
odpoczynek, grillowanie oraz 
rozmyślanie o organizacji 
kolejnych takich spotkań. Dla 
działaczy najważniejszy jest 
uśmiech dzieci, a w tym dniu 
tego uśmiechu nie zabrakło 
nikomu (zdjęcia str. 37). 

Piłkarski Przedszkolak, 
czyli piłka nożna dla 5-7 lat-
ków to zajęcia prowadzone  
w ramach programu Sport 
To Zdrowie przy współpracy 
Gminnego Centrum Kultury i 
Kultury Fizycznej oraz Gmin-
nego Klubu Sportowego.

Celem prowadzenia takich 
zajęć jest zachęcenie dzieci 
do ruchu już od najmłod-
szych lat, a także zaszcze-
pienie w nich zamiłowania 
do sportu a w szczególności  

do piłki nożnej.
Od początku w zajęciach 

uczestniczy systematycznie 
grupa około 20 chłopców. 
Jeśli ktoś chce jeszcze dołą-
czyć może to zrobić w każdej 
chwili, gdyż lista jest zawsze 
otwarta, a zajęcia będą pro-
wadzone do późnej jesieni.

Gminny Turniej 
Koszykówki

2 czerwca 2015 r. w Wierz-
chowinach odbył się Gminny 
Turniej Koszykówki. Uczest-
niczyły w nim dzieci ze szkół 
podstawowych we Wsoli, 
Starych Zawadach i reprezen-
tanci ZSP w Wierzchowinach. 
Turniej zakończył się zwy-
cięstwem zespołu z gospo-
darzy. Drugie miejsce zajęła 
drużyna ze Starych Zawad, 
a trzecie zespół ze Wsoli. Na 
czwartym miejscu znalazła 
się druga drużyna ze Wsoli. 
Piąte miejsce zajęła druga 
drużyna z Wierzchowin. 
Najlepszym zawodnikiem 

Turniej koszykówki w Wierzchowinach.•

Drużyna GKS Jedlińsk na wspólnym zdjęciu z kibicami.•

Od lewej - Kacper Śmiechowski, Patrycja Śmiechowska, 
Aleksandra Wolak z opiekunem Krystianem Kilarem. 

•
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turnieju został Dawid Rojek  
z PSP w Wierzchowinach.

Bezkonkurencyjni  
w województwie

Patrycja Śmiechowska, 
Aleksandra Wolak i Kac-
per Śmiechowski – w takiej 

kolejności uczniowie PG  
w Jedlińsku zajęli indywidu-
alnie pierwsze trzy miejsca 
w eliminacjach powiatowych 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. W klasyfikacji
drużynowej zwyciężyli zde-

cydowanie, co dało im możli-
wość udziału w eliminacjach 
rejonowych z najlepszymi 
ekipami powiatów z byłego 
województwa radomskiego. 
Tam również odnieśli zwy-
cięstwo, zdobywając tytuł 
mistrzowski.

Sztafeta gimnazjalistów
wicemistrzem ogólnopol-

skiej gimnazjady
Łódź jest szczęśliwym 

miastem dla sportowców  
z Jedlińska. W ciągu ostat-
nich trzech lat trzykrotnie 
na stopniach podium ogólno-
polskiej gimnazjady stawały 
dziewczęta, zdobywając dwa 
złote medale i jeden brązowy. 
Tym razem, po medal pobiegli 
chłopcy. W sztafecie 8x800 
m, będącej ogólnopolskim 
finałem szkół gimnazjalnych
w sztafetowych biegach 
przełajowych, rozgrywanych 
z udziałem mistrzowskich 
drużyn z Węgier, Czech, Sło-
wacji i Rosji, nasza ekipa 
pobiegła niezwykle skutecz-
nie. Podopieczni Radosława 

Ofiary rozpoczęli spokojnie,
zajmując szóste miejsce po 
pierwszej zmianie w wykona-
niu Mateusza Słomki. O dwie 
lokaty przesunął się Kamil 
Puk w kolejnej odsłonie,  
chociaż przez 70 m wyprowa-
dził zespół na prowadzenie. 
Nie zdołał go jednak utrzy-
mać na finiszu. Na kolejnych
zmianach Piotr Romanowski, 
Daniel Jurczak i Paweł Kraw-
czyk nie stracili dystansu 
do prowadzących zespo-
łów, a nawet zdołali przesu-
nąć się o jedno miejsce. Po 
biegu Pawła Flisa przewaga 
trzech drużyn wzrosła na 
tyle, że można było mieć 
pewność o zdobyciu medalu. 
Jarek Kucharski po swoim 
odcinku zbliżył się mocno 
do prowadzącego zespołu  
z Grudziądza.

Na ostatniej zmianie, Dawi-
dowi Paluchowi przyszło 
zmierzyć się z aktualnym 
mistrzem Polski młodzików 
na 600 m. Dawid nie zdołał 
zniwelować straty do rywala. 
Minął linię mety jako drugi  

Wójt Gminy - Kamil Dziewierz - podczas dekoracji 
zawodników podczas Halowego Turnieju PIłki Nożnej 
we Wsoli.

•

Uczestnicy turnieju we Wsoli.•

Majówka dla najmłodszych z GKS Jedlińsk.•

„Piłkarski przedszkolak” to zajęcia dla dzieci w wieku 
od 5 do 7 lat. 

•

Najmłodsi adepci piłki nożnej GKS Jedlińsk w meczu 
z rodzicami. 

•
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i zapewnił sztafecie z Jedliń-
ska srebrny medal. Brawo!

W zawodach wystarto-
wał także żeński zespół PG  
w Jedlińsku. Udział w tej 
imprezie miał być głównie 
zebraniem doświadczenia 
dla ekipy, którą w większo-
ści stanowiły uczennice 
klas pierwszych i drugich. W 
stawce 19 drużyn zajęły 15 
miejsce. Za rok powinno być 
znacznie lepiej.

Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 

w Piastowie
Świetnie zaprezentował się  

Kacper Imiołek, uczeń klasy 
V PSP w Jedlance, zajmując 
II miejsce w swojej kategorii 
wiekowej w finałach woje-
wódzkich XVII Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
Na lotnisku w Piastowie 
odbyła się wojewódzka inau-
guracja igrzysk. 

Otwarcie przygotowano 
z zachowaniem ceremo-
niału olimpijskiego. Znicz 
zapalili uczniowie: Paweł 
Flis, tegoroczny wicemistrz 
województwa młodzików 
w biegach przełajowych na 
dystansie 2000 m, w towa-
rzystwie ubiegłorocznych 
drużynowych mistrzyń kraju 
w sztafetowych biegach 
przełajowych Sylwii Jóźwik i 
Ewy Nowak. Rywalizację w 
indywidualnych i drużyno-
wych biegach przełajowych 
rozpoczęli zawodnicy szkół 
podstawowych. Po nich 
pobiegli uczniowie jedliń-
skiego gimnazjum. Indywi-
dualnie najlepiej zaprezen-
towali się Jarosław Kuchar-
ski i Paweł Flis, którzy zajęli 
odpowiednio piąte i ósme 
miejsce w swojej kategorii 
wiekowej. Podsumowanie 
przyniosło reprezentantom 
Jedlińska wiele powodów do 
radości. Chłopcy okazali się 
najlepsi, a dziewczęta zajęły 
trzecie miejsce. 

Klika dni później nadarzyła 
się okazja do zweryfikowania
wyników. W Siedlcach spo-

tkały się najlepsze w woje-
wództwie szkolne sztafety. 
Prymat w województwie 
potwierdzili chłopcy zasłu-
żenie sięgając po kolejne 
złoto. Zwycięstwo nie przy-
szło jednak łatwo. Do szóstej 
zmiany równą walkę toczyły 
cztery zespoły. Na siódmej, 
Jarek Kucharski wyprowa-
dził zespół na prowadzenie, 
gubiąc dwa inne zespoły. 
Na ósmej Piotrek Roma-
nowski nie zdołał utrzymać 
pozycji, tracąc do zawod-
nika PG 22 Radom kilkana-
ście metrów. Przedostatnia 
zmiana to skuteczny pościg 
Pawła Flisa, który przybiegł 
z przewagą czterdziestu 
metrów nad rywalem. Dawi-
dowi Paluchowi pozostało 
zadanie obrony pozycji, 

które wykonał z nawiązką, 
powiększając przewagę do 
siedemdziesięciu metrów.  
W ciągu kilku dni drugie 
złoto!

Żeńska ekipa wystąpiła  
w mocno osłabionym skła-
dzie ze względu na nie-
dyspozycje zdrowotne 
aż czterech dziewcząt. 
Dublerki okazały się war-
tościowymi zmienniczkami  
i zapewniły naszej szkole 
brązowy medal. Rywalki PG 
6 z Siedlec i PG 8 z Radomia 
były poza zasięgiem moż-
liwości zespołu z Jedlińska. 
Trzecie miejsce sztafety to 
powtórzenie wyniku dru-
żyny i kolejne cenne punkty 
do rywalizacji w ogólnym  
współzawodnictwie.

Halowy Turniej Piłki  
Nożnej o Puchar Wójta 
W piłkarskim turnieju halo-

wym dla dzieci z rocznika 
2004 o Puchar Wójta Gminy 
Jedlińsk, organizowanym 
przez LKS „Strażak” Wielo-
góra udział wzięło 5 dru-
żyn z regionu radomskiego: 
„Pilica” Nowe Miasto, „Oskar” 
Przysucha, „Orzeł” Wierz-
bica, „Roszada” Radom oraz 
gospodarz – „Strażak” Wielo-
góra. W ceremonii otwarcia 
wzięli udział: Wójt Gminy 
Jedlińsk Kamil Dziewierz, 
radni: Agata Nowakowska  
i Łukasz Kurek oraz  
v-ce prezes klubu „Stra-
żak” Wielogóra – Wojciech 
Pyrek. Największą nie-
spodzianką imprezy była 
obecność byłego reprezen-
tanta Polski w piłce noż-
nej Rafała Siadaczki, który  
ufundował piłki.

Rywalizacja w hali ZSP we 
Wsoli była niezwykle zacięta 
w duchu fair play. Najlep-
szym zespołem okazał się 
gospodarz zawodów, „Stra-
żak Wielogóra”, który wygrał 
wszystkie mecze. W takich 
turniejach tradycyjnie to nie 
wynik jest jednak sprawą 
najważniejszą, lecz dobra 
zabawa i mnóstwo frajdy, 
której oczywiście nie brako-
wało.

Końcowe wyniki tur-
nieju:
1. „Strażak” Wielogóra
2. „Pilica” Nowe Miasto
3. „Orzeł” Wierzbica
4. „Oskar” Przysucha
5. „Roszada” Radom

Najlepszy Strzelec – Michał 
Gąsiorowski – „Pilica” Nowe 
Miasto (8 bramek). Naj-
wszechstronniejszy zawod-
nik – Hubert Płatos – „Stra-
żak” Wielogóra. Najlepszy 
Bramkarz – Jakub Jarząbek 
– „Strażak” Wielogóra.

Zwycięska drużyna grała 
w składzie: Jakub Jarzą-
bek, Hubert Płatos, Wiktor 
Żaczek, Patryk Marciniak, 
Wojciech Adamczyk, Kacper 
Bujak, Jakub Kucharczyk, 

Kacper Imiołek (nr 201) w czasie biegu po II miejsce.•

Uczniowie PG Jedlińsk podczas uroczystego otwarcia.•
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Maciej Adamczyk, Jakub Jóź-
wik, Kacper Marciniak, Piotr 
Maślak, Bartłomiej Jakubiak,  
trener – Jan Dupla.

Za trzy miejsca wręczono 
puchary i medale, a dla 
pozostałych drużyn statu-
etki za udział, a także sta-
tuetki dla wyróżniających 

się zawodników, które ufun-
dował Wójt Gminy Jedlińsk  
Kamil Dziewierz.

I Gminna Olimpiada 
Przedszkolaka

9 czerwca w Zespole Szkół 
Publicznych im. Witolda Gom-
browicza we Wsoli odbyła się 

I Gminna Olimpiada Przed-
szkolaka. W zawodach brały 
udział reprezentacje 7 oddzia-
łów przedszkolnych szkół  
z terenu gminy Jedlińsk. 
Maluchy zmagały się w 10 
konkurencjach, m.in.: bieg 
do szarfy, wyścig na piłkach 
i sztafeta. Zwycięzcą rozgry-

wek został zespół z ZSP we 
Wsoli. Drugie miejsce zajęły 
przedszkolaki z PSP w Sta-
rych Zawadach, a trzecie - 
PSP w Jedlance. Nagrody dla 
wszystkich szkół uczestni-
czących w olimpiadzie ufun-
dował wójt gminy Jedlińsk 
- Kamil Dziewierz.

I Gminna Olimpiada Przedszkolaka -  Maluchy zmagały się w 10 konkurencjach, m.in.: bieg do szarfy, sztafeta.•
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