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Szanowni Państwo

Oddajemy do Państwa rąk kolejny 
numer Panoramy Gminy, w którym znaj-
dziecie Państwo m.in. relacje z X Tur-
nieju Sołectw, koncertu organowego oraz 
innych wydarzeń kulturalnych i rozrywko-
wych odbywających się na terenie gminy. 
Przeczytacie Państwo także o bieżących 
inwestycjach prowadzonych w gminie.  
Natomiast w rubryce „Z życia szkół” znaj-
dziecie Państwo informacje o ważnych 
wydarzeniach w naszych szkołach, czy 
też o sukcesach uczniów odniesionych 
w konkursach i olimpiadach. Na stronach 
sportowych prezentujemy osiągnięciami  
młodych sportowców z naszej gminy.

Ostatnie miesiące przed nadejściem 
zimy chcemy wykorzystać na dokończenie 
inwestycji w infrastrukturze komunalnej. 
Zakończyliśmy przebudowę dróg gminnych 
w Klwatach oraz Klwatce Szlacheckiej,  

a w trakcie realizacji jest budowa drogi Pia-
seczno – Mosty. W ostatnich dniach został 
rozstrzygnięty przetarg na przebudowę 
drogi gminnej w Czarnym Ługu. Nieba-
wem zostanie oddany do użytku budynek 
Centrum Zdrowia w Jedlińsku. Trwa już 
przeprowadzka biblioteki, a ośrodek zdro-
wia zostanie przeniesiony w najbliższych 

dniach. Wyjaśnienia dotyczące realizacji tej 
inwestycji przedstawiam Państwu poniżej. 
 Z pozostałych inwestycji, jakie zamierzali-
śmy wykonać w tym roku to doświetlenie 
dróg poprzez montaż nowych lamp. Sta-
ranne podejście do wykonania budżetu 
pozwoliło na jego pełną realizację. 

Nasze działania są doceniane i znaj-
dują uznanie. We wrześniu Gmina Jedlińsk 
została uhonorowana tytułem Lider 
Regionu, nagrodą przyznawaną samorzą-
dom, które wyróżniają się inicjatywami 
lokalnymi, ułatwieniami dla rozwijania biz-
nesu, ilością inwestycji, albo pozyskiwa-
niem funduszy unijnych.

Pracujemy nad projektem budżetu na rok 
2016. Dlatego zachęcam Państwa do roz-
mów z radnymi Waszych okręgów i zgłasza-
nia im propozycji inwestycji do zrealizowa-
nia w 2016 r. lub w latach kolejnych.

Wójt Gminy Jedlińsk
Kamil Dziewierz

W związku z przedłuża-
jącym się terminem 

oddania do użytku bu-
dynku Centrum Zdrowia  
w Jedlińsku chciałbym wy-
jaśnić Państwu przyczyny 
opóźnienia.

 Inwestycja ta od początku 
obarczona była wieloma pro-
blemami. Już w trakcie postę-
powania przetargowego 
firma, która złożyła najniższą 
ofertę odstąpiła od podpisa-
nia umowy, co skutkowało dla 
niej utratą  wadium. Kolejny 
przedsiębiorca – Firma Tombud 
podpisała umowę i rozpoczęła 
realizację inwestycji. Termin 
jej zakończenia  został wyzna-
czony  na wrzesień 2014 r. 
Wykonawca inwestycji nie 
potrafił sprostać zadaniu, które 
miał zrealizować i w efekcie w 
pierwszych miesiącach tego 
roku opuścił plac budowy pozo-
stawiając niedokończoną inwe-

stycję. Mimo naszych rozlicz-
nych wezwań aby wykonawca 
dokończył budowę ośrodka 
zdrowia firma nie zareagowała 
na nasze pisma i nie podjęła  
przerwanych prac. 

Abyśmy mogli dokończyć 
realizację Centrum Zdrowia 
i przekazać go Państwu do 
użytku zdecydowaliśmy się na 
odstąpienie od umowy. Pragnę 
podkreślić, że w chwili obec-
nej prowadzimy postępowa-
nie administracyjne związane  
z dochodzeniem wierzytel-
ności (kar umownych) od 
firmy Tombud. W przypadku 
bezskuteczności tych dzia-
łań spór ten znajdzie finał 
w sądzie. Mamy nadzieję, że 
mimo tych ogromnych per-
turbacji już wkrótce będzie-
cie Państwo mogli korzystać  
z nowego ośrodka zdrowia. Wraz 
z Dyrektorem SPZOZ  doktorem  
Romanem Kiragą i całym per-

sonelem, dołożymy wszelkich 
starań, aby usługi zdrowotne  
w nowym ośrodku były świad-
czone w jak najszerszym 
zakresie.  Zawsze podkreślam,  
podobnie jak Pani Sekretarz 
Anna Kwiecień, że zdrowie 
mieszkańców to priorytet, który 
determinuje inne potrzeby. 
Mam nadzieję, że przy wspar-
ciu Pani Anny Kwiecień i wyko-
rzystaniu jej dotychczasowego 
doświadczenia jako Wicepre-

zydenta  Radomia oraz  Sekre-
tarza Gminy Jedlińsk,  czy też  
z pozycji Posła na Sejm RP 
(czego z całego serca życzę Pani 
Annie Kwiecień), pozyskamy 
optymalne finansowanie świad-
czeń zdrowotnych dla naszych 
mieszkańców. Jestem przeko-
nany, że Poseł RP Anna Kwie-
cień będzie bardzo aktywnie 
wspierała naszą Gminę.

Wójt Gminy Jedlińsk
Kamil Dziewierz

Druhowie Strażacy-Ochotnicy

Pragnę złożyć Wam serdeczne 
podziękowania za ogromny 
wysiłek Waszej pracy w bie-
żącym roku, który był szcze-
gólnie trudny ze względu na panującą suszę  
i wywoływane przez nią liczne pożary. Od początku 
roku zastępy strażaków wszystkich jednostek OSP  
z terenu gminy Jedlińsk wyjeżdżały 568 razy 
do zdarzeń, w tym 457 razy do pożarów. Dzięki 
Waszej ofiarnej służbie na rzecz ratowania ludz-
kiego życia i zdrowia oraz dobytku, mieszkańcy 
gminy Jedlińsk czują się bezpieczniej wiedząc,  
że mogą liczyć na Waszą pomoc.

Wójt Gminy Jedlińsk
druh Kamil Dziewierz

Otwarcie drogi w 
Klwatce Szlacheckiej
2 października w Klwatce 

Szlacheckiej odbyło się 
uroczyste otwarcie nowo 
wybudowanego odcinka  
drogi gminnej. 

W otwarciu uczestniczyli 
Kamil Dziewierz – Wójt Gminy 
Jedlińsk, Aneta Żurowska – Prze-
wodnicząca Rady Gminy, Ilona 
Starzyńska – Skarbnik Gminy, 

Teodozja Bień – Radna Powiatu 
Radomskiego, Bogdan Wój-
cik – Radny Gminy, Wojciech 
Walczak – były Wójt Gminy 
Jedlińsk, Stanisław Skrzek – Soł-
tys Klwatki Szlacheckiej, Rada 
Sołecka oraz mieszkańcy. Nowo 
powstały fragment drogi ma dłu-
gość 920 m, a szerokość jezdni  
wynosi 4,5 m.
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Inwestycje
Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w miejscowości Piaseczno – Mosty  
TRAKCIE REALIZACJI

Przebudowa drogi gminnej w Czarnym Ługu  
TRAKCIE REALIZACJI

Przebudowa drogi gminnej Klwaty Dwór – Dąbrówka
długość odcinak: 641 mb

ZAKOŃCZONO

Termomodernizacja budynku 
szkolnego w Ludwikowie

ZAKOŃCZONO

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 
z przyłączami w miejscowości Jedlanka 

długość sieci: 455 mb 
ZAKOŃCZONO

Doświetlenie dróg gminnych w miejscowościach: 
Nowa Wola, Czarna Rola, Gutów Bród, Boża Wola, 

Zawady Nowe - Etap II  
TRAKCIE REALIZACJI

Doświetlenie dróg gminnych w miejscowościach: 
Wola Gutowska, Stare Zawady, Wierzchowiny Zie-

lonka, Czarny Ług, Wielogóra ul. Ceglana, Wielogóra 
ul. Piaskowa, Narty, Górna Wola, Bierwce, Płasków, 

Bierwiecka Wola, Urbanów 
TRAKCIE REALIZACJI

Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego
 ogrzewania w budynku ZSP we Wsoli 

ZAKOŃCZONO
Wartość  robót: 245.972,14 zł

Wartość  robót: 385.974,00 zł

Wartość  robót: 139.968,83 zł

Wartość  robót: 389.689,57 zł

Wartość  robót: 28.290,00 zł

Wartość  robót: 50.553,00 zł

Wartość  robót: 26.998,50 zł

Wartość  robót: 113.416,28 zł

Urząd Gminy informuje, 
że 05.10.2015r. został 

pozytywnie rozstrzygnię-
ty kolejny przetarg na od-
biór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie  
Gminy Jedlińsk. 

W przedmiotowym postę-
powaniu, wpłynęło 4 oferty. 
Zamówienie realizowane 
będzie przez okres 18 mie-
sięcy. Najkorzystniejszą 
ofertę w oparciu o przyjęte 
kryteria oceny ofert złożyła 
firma Tonsmeier Wschód Sp. z 
o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 
Radom. Jest to dotychcza-
sowy Wykonawca świadczący 
usługę odbioru odpadów 
od mieszkańców na terenie 
naszej gminy. System zbiórki 
odpadów nie uległ zmianie, w 
dalszym ciągu odpady komu-
nalne odbierane będą dwa 
razy w miesiącu a odpady 
segregowane jeden raz w 
miesiącu. Ponadto w okresie 
grzewczym od października 
do kwietnia odbierany będzie 
popiół i żużel w odpowiednio 
oznakowanych workach. Zmia-
nie ulegnie jedynie częstotli-
wość zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicz-
nego oraz odpadów wielko-
gabarytowych na dwa razy 
w roku w systemie u źródła 
(dotychczas 1 odbiór w roku). 
Najbliższy planowany termin 
odbioru tego typu odpadów 

to listopad 2015 r., zgod-
nie z terminami ustalonymi 
w harmonogramie odbioru. 
Harmonogram odbioru odpa-
dów w formie kalendarza 
zostanie dostarczony miesz-
kańcom przez Wykonawcę 
do końca października. Har-
monogram zbiórki dostępny 
będzie także na stronie 
internetowej Urzędu Gminy  
www.jedlinsk.pl w zakładce 
gospodarka komunalna 
oraz w Urzędzie Gminy  
pokoju nr 11. 

Informujemy, również, że 
nowe książeczki opłat za 
odbiór odpadów komunal-
nych na kolejne lata zostaną 
dostarczone do Państwa w 
styczniu 2016 r. Prosimy 
o terminowe wpłaty zgod-
nie z ustalonymi terminami 
płatności tj. do 15 lutego 
za I kwartał, 15 kwietnia za 
II kwartał, 15 sierpnia za III 
kwartał oraz 15 października  
za IV kwartał. 

Przypominamy, także  
o konieczności zgłaszania 
zmian w deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komu-
nalnymi w terminie 14 
dni od daty zaistnienia 
zmiany. Dotyczy to liczby 
osób zamieszkujących daną 
nieruchomości np. w przy-
padku narodzin dziecka, 
wprowadzenia się nowego 
członka rodziny, zgonu itp.

23. Ogólnopolskie 
Spotkania Trzeźwościowe
25 lipca pięćdziesięcio-

osobowa grupa z Je-
dlińska uczestniczyła w 23. 
Ogólnopolskich Spotkaniach 
Trzeźwościowych w Sank-
tuarium Matki Bożej Licheń-
skiej. Hasłem przewodnim te-
gorocznych licheńskich spo-
tkań trzeźwościowych było  
„Pomaganie pomaga” 

Kulminacyjnym punktem 23. 
Ogólnopolskich Spotkań Trzeź-
wościowych w Licheniu była 
msza św. w licheńskiej bazy-
lice o godz.19:00, podczas któ-
rej homilię do zgromadzonych 
wygłosił ks. Robert Krzywicki 

MIC, dyrektor Licheńskiego Cen-
trum Pomocy Rodzinie i Osobom 
Uzależnionym, główny organi-
zator spotkania. „Trzeźwienie – 
zdaniem kaznodziei – to zmiana 
siebie, swojego myślenia, swo-
ich czynów. To są trzeźwe myśli, 
które pozwalają normalnie funk-
cjonować i stawać się lepszymi.”

W trakcie spotkań trzeź-
wościowych pracowało 50 
psychologów i specjalistów  
z zakresu uzależnień oraz 150 
wolontariuszy, a w konfesjo-
nałach na wiernych czekało  
 niemalże 50 księży.

Marianna Fidos
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Warto przeczytać!
Cathy Wilson - „Byłam żoną seryjnego mordercy”. 
Szokująca opowieść kobiety, która przeżyła małżeństwo z jednym z najbardziej przerażających 
seryjnych morderców.

Nick Vujicic - „Niezwyciężony”.
Nick - człowiek bez rąk, bez nóg jeździ po świecie, surfuje i kieruje swoją firmą.
To piękna opowieść o sile człowieka, która drzemie w jego sercu.

Barbara Stanisławczyk, Wilczak Dariusz – „Pajęczyna. Syndrom bezpieki”.
To jeden z najlepszych zapisów reporterskich o Służbie Bezpieczeństwa.

Anna Mulczyńska – „Powrót na Staromiejską”.
Przyjaźń, pasja, rozczarowanie, miłość, smutek i szczęście- te wszystkie elementy, tworzą nie-
zwykle klimatyczną opowieść, od której nie sposób się oderwać.

Caryl Fermy- „Zulu”.
Oto bezwzględny świat ludzi skażonych latami wojny domowej, w której nie ma miejsca na dzie-
ciństwo, a wszystkim rządzą narkotyki i wspomnienia dawnych krzywd.

Narodowe Czytanie 2015
Akcja „Narodowe Czyta-

nie” jest wydarzeniem 
kulturalnym, które zaini-
cjował i któremu patrono-
wał poprzedni prezydent 
Bronisław Komorowski,  
a obecnie patronat nad akcją 
objął prezydent Andrzej Duda 
wraz z małżonką.

Akcja odbywała się już po raz 
czwarty. Jako pierwsze w 2012 
roku czytana była epopeja „Pan 
Tadeusz” Adama Mickiewicza. 
Druga odsłona akcji to „Zemsta” 
Aleksandra Fredry, a w zeszłym 
roku czytaliśmy „Trylogię” 
Henryka Sienkiewicza.

W tym roku para prezydencka 
zachęcała do lektury „Lalki” 
Bolesława Prusa.

W jedlińskiej bibliotece Naro-
dowe Czytanie odbyło się już 
po raz trzeci. Wspólne czytanie 
rozpoczęło się przybliżeniem 
osoby i twórczości Bolesława 
Prusa przez Anetę Kacprzak 
nauczyciela i bibliotekarza  
PSP w Jedlińsku. 

Najpiękniejsze i najcie-
kawsze fragmenty „Lalki” 
odczytali zaproszeni goście: 
Ewelina Paszkiewicz – stu-

dentka, Urszula Romanow-
ska – pracownik GOPS, Marek 
Janiec – radny z Piaseczna, 
Grażyna Małek – aktywna  
czytelniczka GBP.

Do wspólnego czytania „Lalki” 
włączyli się również uczniowie 
szkół z gminy Jedlińsk oraz czy-
telnicy biblioteki.

Na zakończenie słuchacze 
nagrodzili wszystkich lek-
torów brawami. Wójt Gminy 
Kamil Dziewierz oraz Henryk 
Krzak – wiceprzewodniczący 
Rady Gminy, którzy zaszczycili 
swoją obecnością bibliotekę w 
czasie Narodowego Czytania, 

podziękowali wszystkim uczest-
nikom i wręczyli  pamiątkowe  
dyplomy i książki. 

Uczestnicy Narodowego 
Czytania w jedlińskiej biblio-
tece mogli odbić we własnych 
egzemplarzach „Lalki” pamiąt-
kową pieczątkę. 

Dzięki naszym gościom, ich 
zaangażowaniu i wspaniałej 
atmosferze, jesteśmy przeko-
nani, że takie akcje jak Naro-
dowe Czytanie rzeczywiście 
mają sens. 

Zapraszamy za rok!

Zakup nowości wydawniczych
Gminna Bilioteka 

Publiczna w 2015 r. otrzy-
mała dotację na zakup 
nowości wydawniczych w 
wysokości  9.000 zł. Środki 
finansowe pochodzą z Programu Biblioteki Narodowej 
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księ-
gozbiorów polskich bibliotek publicznych. Dzięki tej dotacji 
nasza placówka wzbogaciła swoje zbiory o 396 woluminów. 
Pozyskane środki finansowe GBP przeznaczyła na zakup lite-
ratury pięknej dla dorosłych i dzieci oraz literatury popularno-
naukowej.

Pomoc, jaką otrzymaliśmy w ramach Programu Biblioteki 
Narodowej w odnowieniu i powiększeniu księgozbioru, jest 
bardzo cenna i ma ogromny wpływ na rozwój czytelnictwa.

Wójt Gminy Kamil Dziewierz wraz z wiceprzewodniczącym 
Rady Gminy Henrykiem Krzakiem wręczyli nagrody. 

•
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Przedsiębiorcy z terenu Gminy Jedlińsk podczas spotkania. •

Mariusz Jakubiak odbiera puchar za zajęcie II miejsca.•

Jubileuszowy Koncert Organowy 
W niedzielę 6 września 

2015 r. w kościele pa-
rafialnym w Jedlińsku odbył 
się jubileuszowy koncert 
organowy w ramach Między-
narodowego Festiwalu Mu-
zyki Organowej i Kameralnej  
Radom – Orońsko. 

Podczas koncertu w pro-
gramie papieskim wystąpili 
wybitni polscy artyści Jerzy 
Zelnik oraz Halina Łabonarska, 
którzy prezentowali fragmenty 
homilii papieskich, a także 
poezję Juliusza Słowackiego 
i Stanisława Wyspiańskiego. 
Wyjątkową atmosferę pro-
gramu artystycznego zapewniła 
oprawa muzyczna. Na organach 
zagrał Robert Grudzień, a partie 
wokalne wykonała mezzosopra-
nistka Anna Zagdańska.

Jubileuszowy koncert, który 
zgromadził szerokie grono 
odbiorców, rozpoczął się od 

życzeń i gratulacji. Zakończył 
się natomiast wręczeniem przez 
Wójta Gminy Kamila Dzie-
wierza oraz Sekretarz Gminy 
Annę Kwiecień, pamiątko-
wych statuetek księdzu pra-
łatowi Henrykowi Ćwiekowi  
oraz Robertowi Grudniowi.

Koncerty festiwalowe na 
przestrzeni czasu zyskały 

duże uznanie publiczności i 
każdy z nich gromadzi wielu  
miłośników muzyki.

Przez 25 lat, podczas koncer-
tów występowali uznani artyści, 
tacy jak.: Krzysztof Kolberger, 
Alicja Węgorzewska, Bogu-
sław Morka, Anna Seniuk,  
Jerzy Zelnik.

Organizatorami koncertów  

w Jedlińsku są: Fundacja im. 
Mikołaja z Radomia, Parafia 
Rzymskokatolicka pw. św. Ap. 
Piotra i Andrzeja w Jedlińsku, 
Gmina Jedlińsk oraz Gminne 
Centrum Kultury i Kultury 
 Fizycznej w Jedlińsku.

Anna Malinowska

15 października odbyło się 
spotkanie Wójta Gminy 

Kamila Dziewierza z reprezen-
tacją przedsiębiorców z terenu 
gminy Jedlińsk. Celem spotka-
nia było zacieśnienie współ-
pracy pomiędzy Gminą Jedlińsk 
a przedsiębiorcami. 

Zasadniczym zamierzeniem 
tego spotkania było przede 
wszystkim poznanie pro-
blemów, z jakimi stykają się 

przedsiębiorcy działający na 
terenie gminy Jedlińsk oraz 
podjęcie wspólnych działań  
w celu ich rozwiązania.

W trakcie spotkania poruszono 
wiele istotnych tematów kluczo-
wych dla prowadzenia i rozwoju 
przedsiębiorstw. Uczestnicy 
narady zgodnie uznali, że jed-
nym z najbardziej problematycz-
nych zagadnień są częste prze-
rwy w dostawie prądu, które są 

szczególnie niebezpieczne dla 
maszyn produkcyjnych. Wspólnie 
ustalono, że konieczne jest zaini-
cjowanie zbiorowego działania  
i podjęcia rozmów z dostaw-
cami energii elektrycznej. Swoje 
wsparcie zadeklarował także 
Wójt, oferując pomoc prawną.

Wójt podziękował przedsiębior-
com za chęć podjęcia dyskusji na 
temat rozwoju gospodarczego 
gminy oraz za ich konstruktywne 

uwagi i sugestie. Zapewnił rów-
nież o swojej otwartości na 
współpracę oraz, że jest gotowy 
do podjęcia dyskusji na kolejnych 
takich spotkaniach.

Spotkanie z przedsiębiorcami 

VIII Zawody Strzelec-
kie o Puchar Wójta
W sobotę 3 październi-

ka na strzelnicy my-
śliwskiego w Piastowie 
odbyła się ósma edycja 
Zawodów Strzeleckich  
o Puchar Wójta Gminy  
Jedlińsk. 

W rywalizacji wzięło udział 
45 myśliwych reprezentują-

cych 6 kół łowieckich: Ryś, 
Rosomak, Bażant, Sokół, 
Knieja i Wrzos. 

Puchary oraz upo-
minki wręczył wójt senior 
Gminy Jedlińsk - Bogumił 
Ferensztajn wraz z obec-
nych wójtem Kamilem Dzie-
wierzem.
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Z prac Rady Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy 

Pani Aneta Żurowska  od 
miesiąca sierpnia 2015r. zwo-
łała sesję na dzień 10 września 
2015r i 8 października 2015r. 

Rada podjęła uchwały w 
sprawie:
10 września 2015r.:
Nr X/48/2015 – Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Jedlińsk 
na lata 2015-2019
Nr X/49/2015 – wprowadze-
nia zmian w budżecie gminy na 
2015rok
Nr X/50/2015 zmiany wielolet-
niego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy 
Jedlińsk
Nr X/51/2015 – uzgodnienia prac 
pielęgnacyjnych dotyczących 
pomników przyrody w miejscowo-
ści Wsola gmina Jedlińsk

8 października 2015r.
XI/51/2015 – Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Jedlińsk 
na lata 2015-2019
XI/52/2015 – wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy na 
2015rok

Od miesiąca sierpnia 2015r. 
Wójt wydał zarządzenia  
w sprawie:
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2015rok
- powołania komisji ds. procedury 
o udzielenie zamówienia publicz-
nego na „Wymiana wewnętrznej 
instalacji centralnego ogrzewania 
w budynku Zespołu Szkół Publicz-
nych we Wsoli,  gmina Jedlińsk 
– Etap I Segment „A” z mieszka-
niami” w ramach termomoderni-
zacji budynku ZSP we Wsoli
- przedłożenia informacji o prze-

biegu wykonania budżetu Gminy 
Jedlińsk, informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowania 
samodzielnego zakładu opieki 
zdrowotnej oraz samorządowych 
instytucji kultury za I półrocze 
2015 roku.
- powołania Komisji Egzaminacyj-
nej na stopień nauczyciela miano-
wanego
-  powołania Komisji do przepro-
wadzenia losowania kandydatów 
na członków obwodowych komisji 
do spraw referendum w gminie 
Jedlińsk zarządzonych na dzień 6 
września 2015r.
- powołania Komisji Przetargowej 
do przeprowadzenia przetargu 
ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż samochodu specjali-
stycznego pożarniczego
- składów osobowych Obwodo-
wych Komisji do Spraw Referen-
dum w gminie Jedlińsk
- w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2015r.
- w sprawie oddania w użyczenie 
nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Jedlińsk
- powołanie komisji do odbioru 
zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowę sieci wodociągowej roz-
dzielczej z przyłączami w miejsco-
wości Jedlanka gmina Jedlińsk
- odwołania ze składu Obwodowej 
Komisji do Spraw Referendum 
nr 4 w Bierwcach i Obwodowej 
Komisji dom Spraw Referendum 
nr 7 w Wierzchowinach i powoła-
nia do składu Obwodowej Komi-
sji do Spraw Referendum nr 3  w 
Jedlance
-  odwołania ze składu Obwodo-
wej Komisji do Spraw Referen-
dum nr 3 w Jedlance i powołania 
do składu Obwodowej Komisji 

do Spraw Referendum nr 3 w 
Jedlance
- upoważnienia Zastępcy Głów-
nego Księgowego do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej, w tym 
wydawania decyzji administracyj-
nych , postanowień i zaświadczeń
- powołania Zespołu d/s  zniszcze-
nia dokumentacji niearchiwalnej 
z wyborów Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej przeprowadzo-
nych w dniach 10 i 24 maja 2015r.
- ustalenia terminu składania 
wniosków o udzielenie pomocy 
finansowej uczniom na zakup 
podręczników i materiałów edu-
kacyjnych w 2015roku w ramach 
rządowego programu „Wyprawka 
szkolna”
- odwołania Pani Beaty Jagiel-
skiej ze stanowiska Dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Jedlance
- powierzenia pełnienia obowiąz-
ków dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Jedlance
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2015rok
- wprowadzenia w Urzędzie 
Gminy w Jedlińsku Elektronicz-
nego Zarządzania Dokumentacją 
(EZG)
- zmiany składu Komisji Przetar-
gowej do przygotowania i prze-
prowadzania postępowania o 
udzielenie zamówienia publicz-
nego na „Wymiana wewnętrznej 
instalacji centralnego ogrzewania 
w budynku Zespołu Szkół Publicz-
nych we Wsoli , gmina Jedlińsk 
– Etap I Segment „A” z mieszka-
niami” w ramach termomoderni-
zacji budynku ZSP we Wsoli
- sprostowania błędu pisarskiego 
w Zarządzeniu Wójta Gminy  

nr 78/75/2015 z dnia 12 sierpnia 
2015r. w sprawie składów oso-
bowych  Obwodowych Komisji 
do Spraw Referendum w gminie 
Jedlińsk
- powołania komisji do odbioru 
zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa Istniejącej kotłowni 
węglowej na gazową dla budynku 
Zespołu Szkół Publicznych we 
Wsoli , gmina Jedlińsk” w ramach 
termomodernizacji ZSP we Wsoli
- powołania Komisji do odbioru 
zadania inwestycyjnego – p.n. 
Przebudowa drogi gminnej 
Klwaty  Dwór – Dąbrówka
- nadania regulaminu Centrum 
Kultury Wiejskiej w Piastowie
- powołania komisji ds. procedury 
o udzielenie zamówienia publicz-
nego na zadanie „Przebudowa 
drogi gminnej w Czarnym Ługu”
- oddania w użyczenie nierucho-
mości stanowiących własność 
Gminy Jedlińsk
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2015rok
- ogłoszenia przeprowadzenia 
konsultacji projektu „Program 
współpracy Gminy Jedlińsk z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na 
lata 2016-2020
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2015 rok
- do prowadzenia czynności loso-
wania składów Obwodowych 
Komisji Wyborczych w wyborach 
do Sejmu i Senatu Rzeczpospoli-
tej Polskiej
- powołania Obwodowych Komi-
sji Wyborczych w wyborach do 
Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej 
Polskiej.

Teodozja Bień

Rada Gminy za priorytet sta-
wia sobie zadania inwestycyjne, 
w związku z tym radni złożyli na 
ręce Pana Wójta pisma z zada-
niami inwestycyjnymi, które 
powinny być wykonane w przy-
szłym roku. Materiały te powinny 
służyć Panu Wójtowi jako punkt 
wyjścia do opracowania  budżetu 
na 2016rok. Najważniejszymi 
zadaniami według radnych jest 
dalsza budowa dróg gminnych, 
kanalizacji, oświetlenia, utwo-
rzenia otwartych stref rekre-
acyjnych oraz inwestycje w pla-
cówkach oświatowych. Czy te 
i inne inwestycje znajdą swoje 
odzwierciedlenie w budżecie, 
zobaczą Radni najpóźniej 15 
listopada, bowiem do tej daty  
projekt budżetu musi zostać 
opracowany przez Wójta i przed-
łożony Radzie Gminy, Regional-
nej Izbie Obrachunkowej. Rada 
Gminy może dokonać zmian  

w projekcie budżetu zapropono-
wanym przez Wójta dotyczące 
proponowanych zmian. Dodat-
kowe rozszerzenie zadań inwe-
stycyjnych w budżecie na 2016 
jest możliwe po uprzednim uzy-
skaniu zgody Wójta i wskazaniu 
źródeł ich finansowania. 

Obecnie największą bolączką 
Radnych jest nieuruchomiony 
budynek Centrum Zdrowia,  
Rehabilitacji i Opieki Społecznej. 
Po zebraniu informacji wiemy 
już, że budynek został odebrany 
w dniu 19 sierpnia 2015r.  decy-
zją Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Rado-
miu i dopuszczony do użytko-
wania bez uwag i ograniczeń. 
Został także zakupiony wysokiej 
klasy sprzęt do poradni rehabi-
litacyjnej.   Radnym zależy na 
jak najszybszym uruchomieniu 
obiektu ponieważ, będzie to z 
jednym wymogów starania się 

o kontrakt w NFZ (w tym na 
świadczenie usług rehabilita-
cyjnych).  Z uwagi na pojawia-
jące się problemy (np. wadliwie 
wykonane prace budowlane) 
Radni wystosowali zapytania 
do Wójta, w którym proszą o 
podanie przybliżonego terminu 
usunięcia wszystkich niedogod-
ności oraz podanie przybliżo-
nego terminu otwarcia Centrum 
Zdrowia,  Rehabilitacji i Opieki  
Społecznej w Jedlińsku.    

Rada Gminy stale dąży do pod-
noszenia przepływu komunikacji 
z mieszkańcami i informowaniu 
ich o działaniach Władz Gminy 
w tym Rady Gminy. Przebieg 
informacji do i od mieszkańców 
jest bardzo ważnym czynnikiem, 
dlatego też wszystkie protokoły 
z obrad sesji, stałych komisji 
rady są publikowane na stronie 
Bip-u Gminy, a także na stronie 
Facebook Rady Gminy Jedlińsk. 

W niedługim czasie zostaną 
upubliczniane  nagrania z sesji, 
zostały też założone adres email 
do wszystkich radnych oraz 
postawiono nowe tablice infor-
macyjne na terenie Gminy.

 Zachęcamy  również Państwa 
do przekazywania swoich uwag 
i spostrzeżeń do swoich Rad-
nych. Dodatkowo zapraszamy na 
Dyżury Prezydium Rady: 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Aneta Żurowska wtorek od 
godz.11.00-15.00.

Wiceprzewodniczący Rady 
Zbigniew Dobosz środa od 
godz.9.00-11.00. Wiceprzewod-
niczący Rady Henryk Krzak pią-
tek od godz. 9.00-11.00. 

Najbliższe posiedzenie Rady 
Gminy zaplanowane jest na 
dzień 28 października 2015r., 
zapraszamy Państwa do uczest-
nictwa w obradach.
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Gradobicie, huragan, susza
w naszej gminie
W związku z długotrwałym 

brakiem opadów na te-
renie gminy Jedlińsk, Wójt 
w dniu 24 sierpnia 2015 r. 
wystąpił z wnioskiem do 
Wojewody Mazowieckiego  
o powołanie komisji ds. szaco-
wania strat spowodowanych  
przez suszę.

Wniosek mógł zostać sporzą-
dzony dopiero pod koniec sierp-
nia. Zdiagnozowanie i ogłosze-
nie stanu klęski suszy w Polsce 
jest bardzo trudne, gdyż przepisy 
prawne bardzo skomplikowały 
pojęcie suszy. Stosownie do 
przepisów ustawy o ubezpie-
czeniu upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich, suszę oznaczają 
szkody spowodowane wystąpie-
niem, w dowolnym sześciodeka-
dowym okresie od 1 kwietnia do 
30 września, spadku klimatycz-
nego bilansu wodnego poniżej 
wartości określonej dla poszcze-
gólnych gatunków roślin upraw-
nych i gleb.

Możliwość powołania komisji 
gminnej ds. szacowania szkód 
w gospodarstwach rolnych poja-
wiła się w dziewiątym okresie 
raportowania tj. od 21 czerwca 
do 20 sierpnia 2015 r., kiedy 
IUNG Puławy stwierdzał zagro-
żenie wystąpienia suszy rolni-
czej na obszarze Polski, gdzie 
ujęta została gmina Jedlińsk. W 
związku z tym komisje mogły 
szacować straty tylko w upra-
wach, które jeszcze nie były 
zebrane z pól: rośliny strączkowe, 
ziemniaki, warzywa gruntowe, 

kukurydza na kiszonkę, kukury-
dza na ziarno, drzewa owocowe, 
krzewy owocowe, chmiel, tytoń.

Szacowanie strat w gospo-
darstwach możliwe było tylko i 
wyłącznie na wniosek poszko-
dowanego rolnika. Do Urzędu 
Gminy wpłynęło 50 wniosków 
od producentów rolnych, którym 
huragan i gradobicie zniszczyły 
budynki i budowle gospodarcze 
i uprawy rolne oraz 360 wnio-
sków od rolników, którym susza 
spowodowała straty w uprawach 
rolnych. Terminy pracy komisji 
były ograniczone, bowiem Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
ogłosił pakiet pomocy dla rol-
ników poszkodowanych przez 
suszę. Oznaczało to, że od 11 
do 30 września można było skła-
dać wnioski o pomoc finansową 
w biurach powiatowych Agen-
cji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. O taką pomoc 
do ARiMR wystąpili też rolnicy 
terenu gminy Jedlińsk, w gospo-
darstwach których łączne straty 
(produkcja roślinna i produk-
cja zwierzęca) w wyniku suszy 
wynosiły powyżej 30%.

Wysokość pomocy ustalona 
będzie jako iloczyn deklarowa-
nej przez producenta rolnego 
powierzchni upraw, na której 
wystąpiły szkody spowodowane 
przez suszę oraz stawki pomocy:
• 800 zł na 1 ha powierzchni 
owocujących upraw drzew i 
krzewów owocowych, na której 
wystąpiły szkody spowodowane 
przez suszę;

• 400 zł na 1 ha pozostałych 
powierzchni upraw rolnych, na 
której wystąpiły szkody spowo-
dowane przez suszę.

Pomoc pomniejsza się o 50%, 
jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% 
powierzchni upraw w gospo-
darstwie rolnym lub dziale spe-
cjalnym produkcji rolnej, z wyłą-
czeniem łąk i pastwisk, nie było 
ubezpieczonych co najmniej 
od jednego z następujących 
ryzyk: huragan, powódź, deszcz 
nawalny, grad, piorun, obsu-
nięcie się ziemi, lawina, susza, 
ujemne skutki przezimowania 
lub przymrozki wiosenne.

Ponadto producenci rolni, 
którzy ponieśli starty spowodo-
wane suszą, mogą ubiegać się 
w bankach współpracujących 
z Agencją Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa o prefe-
rencyjne kredyty, których spłatę 
wspomaga ARiMR. Są to tzw. 
obrotowe kredyty „klęskowe”, 
przeznaczone na zakup środków 
niezbędnych do produkcji rolnej 
takich jak np. pasze, nawozy, 
środki ochrony roślin, materiał 
siewny. Kwota kredytu, którą 
może otrzymać gospodarstwo 

rolne wynosi maksymalnie 5 mln 
zł. Wkład własny kredytobiorcy 
nie jest wymagany, natomiast 
ważne jest, że musi on udo-
kumentować co najmniej 50% 
poniesionych z kredytu wydat-
ków. Okres kredytowania pozo-
staje do uzgodnienia z bankiem, 
z tym, że Agencja może stoso-
wać dopłaty nie dłużej niż przez 
4 lata liczone od daty wystąpie-
nia szkód. Pomoc ARiMR w spła-
cie takich kredytów polega na 
tym, że rolnik płaci bankowi tylko 
część należnego oprocentowa-
nia, resztę pokrywa za niego 
Agencja. Wysokość oprocento-
wania, które rolnik musi zapłacić 
zależy od dwóch czynników. Po 
pierwsze od tego czy posiada 
on stosowne ubezpieczenie, a 
po drugie od banku, w którym 
rolnik będzie chciał zaciągnąć 
taki kredyt. Biorąc pod uwagę te 
dwa elementy, oprocentowanie 
kredytu płacone przez rolnika 
wynosi obecnie:
• 1,74–2,09%, jeżeli w dniu 
wystąpienia szkód co najmniej 
50% powierzchni upraw rolnych, 
z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub 
co najmniej 50% liczby zwierząt 
gospodarskich w gospodarstwie 
rolnym lub dziale specjalnym 
produkcji rolnej było ubezpieczo-
nych od wystąpienia co najmniej 
jednej z klęsk żywiołowych;
• 2,61–3,135% w przypadku gdy 
rolnik nie posiadał takiego ubez-
pieczenia.

Grażyna Wasiłek

Informacje dla rolników

Zmiana przepisów dotycząca wycinki drzew
W sierpniu 2015 r. weszły 

w życie nowe przepisy 
dotyczące wycinki drzew. Wu-
nikają one z ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 
2013 r. poz. 627, ze zm.). 

Co dokładnie się zmieniło i 
jakie  drzewa według nowych 
przepisów można wyciąć bez 
zezwolenia? Wedle nowych prze-
pisów, w niektórych przypad-
kach, jesteśmy zwolnieni z obo-
wiązku uzyskiwania zgody na 
wycinkę od właściwego organu 
administracyjnego. To znaczy, że 
nie we wszystkich przypadkach 
trzeba będzie składać wniosek o 
wydanie zgody na wycinkę. Jakie 
to dokładnie przypadki?

Według wcześniejszych prze-

pisów, uzyskanie zezwolenia 
nie było konieczne dla drzew 
poniżej 10 lat, a także drzew 
owocowych, ale nie objętych 
ochroną konserwatorką czy 
krajobrazową. Po wprowa-

dzeniu zmian, bez zezwolenia 
można wyciąć drzewa, których 
obwód pnia na wysokości 5 cm  
nad ziemią nie przekracza:
• 35 cm – w przypadku topoli, 
wierzb, kasztanowca zwy-
czajnego, klonu jesionolist-
nego, klonu srebrzystego, 
robinii akacjowej oraz platanu  
klonolistnego,
• 25 cm – w przypadku pozosta-
łych gatunków drzew.

Bez zezwolenia można usu-
nąć również krzewy w ogro-
dach przydomowych, które mają 
mniej niż 10 lat oraz drzewa 
i krzewy złamane lub wywró-
cone. Jednak w przypadkach 
złomów lub wywrotów, drzewa 
muszą zostać poddane oglę-
dzinom przez organ właściwy  

do wydania zezwolenia.
O pozwolenie na wycinkę 

powinien wystąpić posiadacz 
nieruchomości, na której rośnie 
drzewo. Jeżeli wnioskodawca 
nie jest właścicielem, do wnio-
sku należy dołączyć zgodę 
właściciela nieruchomości  
na wycinkę drzewa.

Nowy wzór wniosku o zezwo-
lenie na usunięcie drzew  
i krzewów, zawierający szcze-
gółowe objaśnienia dostępny 
jest na stronie internetowej 
Urzędu Gminy www.jedlinsk.
pl oraz w siedzibie Urzędu  
w pokoju nr 11a.

Dotychczasowe przepisy 
warunkujące uzyskanie zezwo-
lenia na wycinkę drzew z tere-
nów leśnych nie uległy zmianie.

Więcej informacji dla rolników na str. 19
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"Przyjazny Gminie"

Lider Regionu 2015 
dla Gminy Jedlińsk

30 sierpnia 2015 r. 
podczas X Turnie-

ju Sołectw – Święto Plo-
nów, Wójt Gminy Kamil 
Dziewierz wręczył dyplo-
my „Przyjazny Gminie” 
osobom, które pomagały 
podczas organizacji im-
prezy Family Drift.  

Dyplomy „Przyjazny gmi-
nie” wręczane są firmom 
lub osobom prywatnym, 
za pomoc i zaangażowanie 
podczas organizacji imprez 
gminnych.

 Firma Kratki.pl - Marek Bal ze Wsoli

Piekarnia EXPUCH - Teodozja i Marek Jaworscy z Jedlińska

Masarnia CZAPLA - Mateusz Czapla z Jedlińska

INTER BOX - PROMOTION - Hubert Cichocki z Jedlińska

MOTO-SERVICE -  Andrzej Chojnacki z Jedlińska

Firma MKM Materiały Budowlane - Mikołaj Kundys z Jedlińska

Centrum Obsługi Pojazdów Falko - Paweł Faliński z Jedlińska

CUT-POL Producent Reklam - Krzysztof Walczak z Jedlińska

ZBS Części BMW - Robert Szczepański z Wielogóry

MIX-BET Producent szamb betonowych - Mariusz Potera z Klwat

Firma ADAMCZYK – Producent opakowań foliowych – Paweł Adamczyk z Bierwiec

Auto Kasacja Marcin Skoczkowski - Stary Gózd gmina Błotnica

Auto Części Audi Volkswagen Skoda Seat - Krystian Dryja z Wielogóry

Adam Winnicki z Jedlińska

Dyplomy otrzymali

Wyróżnieni przedsiębiorcy na wspólnym zdjęciu.•

25 września Już po raz dzie-
wiąty firmy, instytucje, 

samorządy oraz organizacje zo-
stały nagrodzone tytułem Lide-
ra Regionu w dorocznym kon-
kursie organizowanym przez  
redakcję „Echa Dnia”.

Gmina Jedlińsk znalazła się 
wśród ośmiu nagrodzonych 
samorządów. Wyróżnienie ode-

brali Kamil Dziewierz – Wójt 
Gminy oraz Anna Kwiecień – 
Sekretarz Gminy.

Nagrody otrzymały te samo-
rządy, które zdaniem jury kon-
kursowego wyróżniały się  
inicjatywami lokalnymi, ułatwie-
niami dla rozwijania biznesu, ilo-
ścią inwestycji albo pozyskiwa-
niem funduszy unijnych.

Wójt Gminy dziękuje za wyróżnienie.•

Piknik Strzelecki 
w Piastowie

26 września na terenie 
strzelnicy myśliwskiej 

PZŁ w Piastowie odbył się III 
Piknik Strzelecki. 

W trakcie imprezy można było 
skorzystać z okazji postrzela-
nia z broni takiej jak Berl, czy 
Walther P99. Osoby niepełno-
letnie mogły natomiast spróbo-
wać swoich sił w strzelaniu z 
broni ASG (Air Soft Gun – replika 

broni palnej strzelająca pla-
stikowymi kulkami). Wszystko 
to pod czujnym okiem kadry  
instruktorskiej strzelectwa.

Organizatorami pikniku 
byli: Klub Strzelecki „Precy-
zja” Radom, Akademia Strze-
lecka i Ogólnopolska Sieć 
Szkół Certus przy współpracy 
z Fabryką Broni Radom, która  
udostępniła pistolety i karabinki.
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Święto Pieczonego Ziemniaka 
20 września w Ludwikowie 

odbyło się VIII Święto 
Pieczonego Ziemniaka. Or-
ganizatorami tego wydarze-
nia byli: Wójt Gminy Jedlińsk, 
Rada Gminy Jedlińsk, Gmin-
ne Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku oraz 
Świetlica w Ludwikowie. Jak 
co roku na imprezę przybyło 
wielu sympatyków muzyki 
 ludowej z terenu całej gminy 
oraz gmin sąsiednich.

Spotkanie rozpoczęło się 
występem zespołu Czerwone 
Korale, działającego przy Świe-
tlicy w Ludwikowie. Następnie 
prezentowały się zaproszone 
na tą imprezę kolejne zespoły 
i kapele ludowe. W tym roku 
publiczność mogła wysłuchać 
utworów ludowych w wykonaniu 
następujących formacji: Jaskółka 
z Małomierzyc, Kobiety ze Sta-
rej Błotnicy, Czerwona Jarzębina, 
Ludwiczanki oraz Kapela Krzysz-
tofa Rokicińskiego. Skoczne 
utwory porwały do tańca wielu 
uczestników imprezy. Oprócz 
zespołów wystąpili także ucznio-
wie Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Ludwikowie. Zaprezento-
wali oni taniec, ale także śpiewali 
i recytowali wiersze tematycznie 
związane z ziemniakiem.

W trakcie występów arty-
stycznych toczyły się konkursy 
dla dzieci. Jury w składzie: Aneta 
Żurowska – Przewodnicząca 
Rady Gminy, Ewa Ofiara – radna i 
Monika Szczęsna – sołtys Ludwi-
kowa, rozstrzygnęło konkursy na 
najciekawszy kształt ziemniaka, 

najciekawszą rzeźbę z ziemniaka 
oraz na największego ziemniaka. 
W konkursie na najciekawszy 
kształt ziemniaka laureatami 
zostali: Oliwia Pośnik – I miejsce, 
Jakub Chojnacki – II miejsce oraz 
Damian Szczęsny – III miejsce. 
Natomiast w konkursie na naj-
ciekawszą rzeźbę z ziemniaka 
nagrody przyznano: Piotrowi i 
Urszuli Lipiec – I miejsce, Oliwii 
Pośnik – II miejsce, Natalii Tka-
czyk – III miejsce, Weronice Choj-
nackiej – IV miejsce, natomiast 
Joanna Sikora i Weronika Szczę-
sna otrzymały wyróżnienia. Naj-
większego ziemniaka w tym roku  
dostarczył Jakub Chojnacki.

Rozstrzygnięty został rów-
nież konkurs na najsmaczniejszą 
potrawę z ziemniaka. Pomy-
słowość uczestników przerosła 
oczekiwania organizatorów – były 
pączki ziemniaczane, tortilla, 
zapiekanka, ziemniaki faszero-
wane, baba ziemniaczana, pazi-
broda, sałatka z ziemniaka. Po 

wnikliwej ocenie jury w składzie: 
Anna Kwiecień – Sekretarz Gminy, 
Aneta Żurowska – Przewodni-
cząca Rady Gminy i Małgorzata 
Sobień – Dyrektor PSP w Ludwi-
kowie, wyłoniło zwycięzców: 
Marta Trojan – I miejsce, Grażyna 
Pietrzak – II miejsce, Oliwia Trojan 
– III miejsce oraz Beata Kowalczyk 
– IV miejsce. Dodatkowo wyróż-
niono potrawy Mateusza Ręka-
wika i Pauliny Kaszuby. Przepro-
wadzony został również konkurs 
dla osób dorosłych podczas, któ-
rego czworo uczestników rywa-
lizowało ze sobą w kilku konku-
rencjach, np. najszybciej obrane i 
starte ziemniaki. W tym konkursie 
I miejsce zdobyła Zenobia Wojty-
siak, II miejsce – Beata Kowalczyk, 
III miejsce – Wiesław Konopka, 
a IV – Józef Adamczyk.

Wielu pozytywnych emocji 
dostarczył uczestnikom imprezy 
mecz piłki nożnej rozgrywany 
pomiędzy drużyną reprezentu-
jącą Urząd i Radę Gminy a miesz-

kańcami Ludwikowa. W drużynie 
reprezentującej samorząd zagrali: 
Kamil Dziewierz – Wójt Gminy, 
Robert Dobosz - Radny Powiatu, 
a także Radni Gminy: Radosław 
Langierowicz, Robert Rędzia, 
Łukasz Kurek, Marcin Drewnow-
ski i Maciej Makulski. Natomiast w 
reprezentacji Ludwikowa zagrali: 
Marcin Durak, Mirosław Ofiara, 
Sławomir Imiełowski, Sławomir 
Szczęsny, Mirosław Kaszuba, Woj-
ciech Mirosz i Artur Sobień. Miesz-
kańcy Ludwikowa zwyciężyli 9:3.

Święto Pieczonego Ziemniaka 
to także doskonała okazja do 
zaprezentowania umiejętności 
tanecznych. Służył temu konkurs 
taneczny. Kilkanaście par rywali-
zowało ze sobą aby jak najlepiej 
zatańczyć oberka i polkę. W tej 
konkurencji najlepsi okazali się: 
Marianna i Jerzy Walczak. Drugie 
miejsce zajęli Czesława Radom-
ska i Adam Kilianek, trzecie – 
Aldona Mąkosa i Józef Adamczyk, 
czwarte – Zofia Lipiec i Stanisław 
Malinowski, a piąte – Waldemar 
Konopka i Maria Stępień.

Zwycięzcy wszystkich kon-
kursów, które toczyły się w tym 
dniu otrzymali atrakcyjne upo-
minki z rąk władz gminy: Wójta 
Kamila Dziewierza, Sekretarz 
Anny Kwiecień, Przewodniczą-
cej Rady Anety Żurowskiej, Rad-
nej Ewy Ofiara oraz Skarbnik  
Ilony Starzyńskiej.

Impreza zakończyła się  
w godzinach wieczornych zabawą 
taneczną z zespołem KAMP.

Anna Malinowska
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Przedstawienie
 „Bazyliszek”
6 października w sali OSP w 

Jedlińsku miał miejsce ko-
lejny w tym roku spektakl dla 
dzieci w wykonaniu artystów z 
krakowskiego studia artystycz-
nego ART-RE. 

Najmłodsi mieszkańcy poznali 
pełną humoru, opartą na dawnej 
legendzie warszawskiej opo-
wieść o Bazyliszku. Inscenizację 
obejrzało 240 młodych widzów z 
Publicznego Przedszkola w Jedliń-
sku, oraz szkół podstawowych 
w Jedlińsku, Starych Zawadach, 
Bierwcach i Wsoli. Przedstawienia 
te za każdym razem dostarczają 

odbiorcom wielu pozytywnych 
wrażeń. Dzięki umiejętności akto-
rów, którzy w sposób mistrzow-
ski prowadzą dialog z widownią, 
przedstawienie łączy element 
zabawy z edukacją. Ponadto 
teatrzyk uczy odpowiedzialności 
za bliskich oraz przybliża dzieciom 
zapomniane zawody zduna, sny-
cerza, bednarza, czy kołodzieja. 
Przedstawienie bardzo podobało 
się młodej publiczności o czym 
mogły świadczyć głośne wybuchy 
śmiechu i gromkie oklaski.

Agnieszka Gryzek 

Wójt Gminy Jedlińsk, Rada Gminy Jedlińsk
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

zapraszają mieszkańców na

II Dzień Seniora
19 listopada 2015 r., sala OSP w Jedlińsku, godz. 17:00
W programie:
- prezentacje zespołów ludowych z terenu gminy

Wójt Gminy Jedlińsk
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

we współpracy ze Studiem Edukacji Artystycznej Pineska
organizuje dla dzieci Imprezę Andrzejkową

28 listopada 2015 r. o godz. 14:30 
w sali OSP w Jedlińsku

W programie:
- konkursy, zabawy, wróżby andrzejkowe,
- konkurs na najciekawszy strój andrzejkowy,
- zabawa taneczna,
- poczęstunek: sok, pączek,

Zapraszamy dzieci powyżej 5 roku życia.
Odpłatność: 7 zł/osobę

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
zaprasza młodzież i dorosłych na warsztaty 

z rękodzieła artystycznego
Temat: ozdoby bożonarodzeniowe

Bombka z origami modułowego – spotkania: 17 i 24 
listopada 2015 r. o godz. 17:30. Koszt 15 zł

Anioły z masy solnej – spotkania: 
1 i 8 grudnia 2015 r. o godz. 17:30. Koszt 20 zł

Szczegóły, zgłoszenia i płatność 
w GCKiKF – tel . 48 32 13 052

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
zaprasza dziecina przedstawienie 

pt. „Dwie Dorotki”
w wykonaniu artystów z Krakowa

3 listopada 2015 r., sala OSP w Jedlińsku, godz. 10:00
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Dopisała nie tylko pogoda, 
ale też wystawcy, artyści, 

zaproszeni goście i – co naj-
ważniejsze – liczna publicz-
ność. Tak jednym zdaniem 
można by podsumować Świę-
to Plonów – X Turniej Sołectw 
Gminy Jedlińsk, które odbyło 
się 30 sierpnia.

Ceremoniał dożynkowy roz-
począł się mszą świętą dzięk-
czynną za tegoroczne zbiory w 
kościele parafialnym w Jedlińsku, 
którą celebrował ks. proboszcz 
Grzegorz Wójcik. Po zakończo-
nym nabożeństwie, barwny 
korowód dożynkowy w asyście 
orkiestry Ochotniczej Straży 
Pożarnej przeszedł ulicami Jedliń-
ska na teren Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, gdzie odbyła się 
dalsza część obrzędów dożyn-
kowych. Na czele korowodu 
tradycyjnie szli starostowie 
dożynek – niosąc chleb dożyn-
kowy, przedstawiciele sołectw z 
wykonanymi przez siebie wień-
cami z tegorocznych plonów  
oraz władze gminy.

Druga część uroczystości roz-
poczęła się przemówieniami 
władz gminy Jedlińsk i przybyłych 
gości. Głos zabrali m.in.: Kamil 
Dziewierz – Wójt Gminy, Aneta 
Żurowska – Przewodnicząca 
Rady Gminy, Teresa Bartosiewicz 
– Przewodnicząca Rady Powiatu, 
Leszek Margas - wicestarosta 
radomski, Bogumił Ferensztajn - 
były wójt Gminy Jedlińsk, ks. prał. 
Henryk Ćwiek oraz ks. proboszcz 
Grzegorz Wójcik. Podziękowali 
oni rolnikom za ich ciężką pracę 
i trud włożony w zbiór tegorocz-
nych plonów. Po wystąpieniach 
władz gminy i powiatu, rozpo-
czął się ceremoniał dzielenia się 
chlebem. Starostowie dożynek, 
którymi w tym roku byli Małgo-
rzata Smyrda z Wierzchowin i 
Stanisław Lipiec z Nart, przeka-
zali bochen dożynkowego chleba 
przedstawicielom władz, którzy 
tradycyjnie podzieliły się nim z 
mieszkańcami. W trakcie dziele-
nia się chlebem dożynkowym, 
publiczność mogła wysłuchać 
koncertu Orkiestry Dętej OSP w 
Jedlińsku pod batutą Andrzeja 
Rajkowskiego, a także obejrzeć 
pokaz lotu gołębi pocztowych 
przygotowany przez jedliń-
ską sekcję Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych.

Część związaną ze „Świętem 
Plonów” zakończyły konkursy: 
na najładniejszy wieniec dożyn-
kowy i na najlepszy tradycyjny 
chleb. Decyzją jury w składzie: 
Bożena Cieślak, Grażyna Wasi-
łek, Marcin Stańczuk (etnograf 
z MWR), nagrodę za najładniej-

szy wieniec przyznano sołec-
twu Wsola. Reprezentowało 
ono również gminę Jedlińsk na 
Dożynkach Powiatowych 13 
września, które odbyły się w 
gminie Kowalna. Pozostałe miej-
sca zajęły następujące sołectwa: 
II miejsce – Narty, III miejsce ex 
aequo – Piaseczno, Wierzchowiny 
i Ludwików, IV miejsce ex aequo 
– Wola Gutowska, Kruszyna i Bier-
wiecka Wola. Wszystkie grupy 
wieńcowe otrzymały nagrody 
pieniężne oraz vouchery od 
firmy Te. Ka. Decor. Natomiast 
w konkursie na najlepszy tra-
dycyjny chleb udział wzięło 10 
osób. Jury w składzie Marek 
Jaworski, Grażyna Wasiłek i Mar-
cin Stańczuk, nagrody przyznało 
Monice Szczęsnej, Annie Sadow-
skiej, Grażynie Fijałkowskiej, 
Aleksandrze Jończyk i Katarzynie 
Feruś. Zwyciężczynie otrzymały 
również talony do Okręgowej 
Stacji Kontroli Pojazdów MANIEK 
– Mariusz Jakubiak. Tradycyjnie 
odbył się również konkurs wie-
dzy pn. „Pracuj bezpiecznie w 
gospodarstwie”. Nagrody ufun-
dowane przez KRUS wręczyła 
dyrektor Placówki Terenowej w 
Radomiu Teresa Bartosiewicz, 
a otrzymali je: Kamila Boczek, 
Andrzej Jakubiak, Leszek Kapu-
sta i Edyta Tkaczyk. W tym roku 
w konkursie na najładniejsze sto-
isko promocyjne sołectwa udział 
wzięło 10 sołectw, które oce-
niała komisja w składzie: Bożena 
Starzyńska, Marzena Stępień, 
Marcin Stańczyk i Grażyna Wasi-
łek. Jury przy ocenie brało pod 
uwagę, pomysłowość, estetykę i 
różnorodność elementów wyko-
rzystanych przy przygotowaniu 
stoiska, a także prezentacje na 
scenie. Komisja przyznała nastę-
pujące nagrody: I miejsce – 1200 
zł – Bierwiecka Wola, II miejsce – 
1000 zł – Piaseczno, III miejsce 
– 800 zł – Kruszyna, IV miejsce 
– 600 zł – ex aequo Ludwików, 
Jedlińsk i Wsola, V miejsce – 500 

zł – ex aequo Wola Gutowska, 
Wierzchowiny, Gutów i Mokro-
sęk. Jak zawsze bardzo emocjo-
nującym punktem tej imprezy był 
Turniej Sołectw, który w tym roku 
odbył się już po raz dziesiąty. Do 
zawodów stanęło 10 sołectw, a 
na punktację generalną składały 
się wyniki z poszczególnych 8 
konkurencji turniejowych. Orga-
nizatorzy zadbali, aby konku-
rencje były oryginalne, ciekawe 
i angażowały w zmagania różne 
grupy społeczne, poczynając od 
najmłodszych na najstarszych 
kończąc. Jak się można było spo-
dziewać, wszystkie sołectwa 
podeszły do zmagań turniejo-
wych bardzo ambitnie i z pełnym 
zaangażowaniem, bowiem po raz 
pierwszy zdarzyły się miejsca ex 
aequo. W tym roku tabela turnie-
jowa przedstawiła się następu-
jąco: I miejsce i nagrodę o war-
tości 1000 zł zdobyło sołectwo 
Wola Gutowska, II miejsce i 900 
zł – Bierwiecka Wola, III miejsce 
i 800zł – ex aequo Ludwików 
i Mokrosęk, IV miejsce i 600 
zł – Gutów, V miejsce i 500zł – 
ex aequo Piaseczno, Kruszyna 
i Wsola oraz VI i VII miejsce i 
400zł – odpowiednio Wierzcho-
winy i Jedlińsk. Ponadto wszyst-
kie sołectwa otrzymały od Firmy 
Bakoma nagrody rzeczowe w 
postaci jogurtów. Organizatorzy 
nie zapomnieli także o najmłod-
szych. W 3-godzinnym bloku 
animacyjnym wystąpili dla nich 
znakomici artyści cyrkowi Rupert 
i Rico. Przygotowali oni dla dzieci 
liczne atrakcje, w których naj-
młodsi chętnie brali udział. Były 
zabawy animacyjne, malowa-
nie twarzy, włosów, puszcza-
nie baniek mydlanych, a także 
wspólna zabawa dzieci i rodzi-
ców z artystami. Po bloku dla 
dzieci przyszedł czas na występ 
gwiazdy wieczoru, którym był 
Kabaret Skeczów Męczących. 
Pod tą kontrowersyjną nazwą 
kryje się jeden z najpopular-

niejszych polskich kabaretów. 
Od przeszło 10 lat podbija on 
niezmiennie serca publiczności 
charakterystycznymi skeczami 
zaangażowanymi społecznie, 
jak również luzem scenicznym i 
umiejętnością rozbawienia każ-
dej widowni. I tak było również 
tym razem, o czym świadczy 
licznie zgromadzona publicz-
ność. Po zakończeniu zmagań 
związanych z Turniejem Sołectw 
i wręczeniu zwycięzcom nagród, 
na scenie pojawiła się znana i 
lubiana grupa Playboys, która 
rozbawiła publiczność takimi pio-
senkami jak: „Lejde”, czy „Nasza 
noc”. Po występie zespołu, roz-
poczęła się zabawa taneczna  
z zespołem Pawła Walczaka.

Ponadto uczestnicy imprezy 
mogli skorzystać z fachowej wie-
dzy MODR w Radomiu, a także 
kupić tanią książkę na kiermaszu 
przygotowanym przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Jedliń-
sku. Impreza trwała do późnych 
godzin wieczornych, a poprowa-
dził ją znany radiowiec z radia 
ESKA Wojciech Szymański. Orga-
nizatorami tego przedsięwzię-
cia byli: Wójt Gminy Jedlińsk, 
Rada Gminy Jedlińsk oraz Gmi-
nie Centrum Kultury i Kultury 
 Fizycznej w Jedlińsku.

Gratulujemy i serdecznie dzię-
kujemy sołtysom i sołectwom, 
które zgłosiły się do Turnieju 
Sołectw, których zaangażowa-
nie w część sportowo-rekre-
acyjną oraz w przygotowanie 
stoisk promocyjnych sołectwa 
przerosło oczekiwania organi-
zatorów turnieju. Dziękujemy 
również wszystkim tym, któ-
rzy pomogli w przygotowaniu 
Święta Plonów – X Turnieju 
Sołectw Gminy Jedlińsk, a w 
szczególności Państwu Jawor-
skim za upieczenie chleba 
dożynkowego oraz sponsorom 
wydarzenia, którymi byli:

Te. Ka. Decor – Tomasz Struzik, 
Masarnia CZAPLA – Mateusz Cza-
pla, Piekarnia Expuch – Teodozja 
i Marek Jaworscy, Inter Box – Pro-
motion – Hubert Cichocki, Cen-
trum Obsługi Pojazdów „Falko” 
– Paweł Faliński, Firma Ster sp. 
z o.o. Autoryzowany Dealer VW, 
Okręgowa Stacja Kontroli Pojaz-
dów MANIEK – Mariusz Jaku-
biak, CutPol Producent Reklam 
– Krzysztof Walczak, Auto Czę-
ści Audi, Volkswagen, Skoda, 
Seat – Krystian Dryja, Sklep 
Twój Styl – Tomasz Jurczak, 
Firma MKM Materiały Budow-
lane – Mikołaj Kundys oraz Firma 
 Bakoma sp. z o.o.

Agnieszka Gryzek

Święto Plonów – X Turniej Sołectw
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Święto Plonów – X Turniej Sołectw - fotorelacja
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Święto Plonów – X Turniej Sołectw - fotorelacja
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Z życia szkół
Na dobry początek
Nowy Rok szkolny 

2015/2016 przyniósł  zmiany 
dla Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. T. Kościuszki w Jedlińsku.  
Nowym dyrektorem został Jan 
Dupla- nauczyciel wychowania 
fizycznego, a wicedyrektorem- 
Elżbieta Religa – nauczyciel PSP 
w Jedlińsku.  W przygotowanie 
uroczystej inauguracji włączyli 
się rodzice z ramienia Szkolnej 
Rady Rodziców w składzie: prze-
wodnicząca Magdalena Markiel, 
zastępca przewodniczącej Mag-
dalena Deleska oraz sekretarz 
Wioletta Gołembiecka.

Pierwszy września otworzył w 
tym roku szkolnym drzwi naszej 
placówki dla 355 uczniów w 17 
oddziałach, którzy rozpoczęli 
intensywną naukę od pierw-
szych dni  września, bowiem 
04. 09. 2015r razem  z Anetą 
Kacprzak udali się do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Jedliń-
sku i wzięli udział w Narodo-
wym Czytaniu „Lalki” Bolesłąwa 
Prusa. 

Zebra zbiegła i sprzątanie 
świata

„Uwaga, zebra z pasa zbie-
gła”.  Pod takim tytułem aktorzy 
krakowskiego teatru zaprezen-
towali uczniom z Oddziałów 
Przedszkolnych i klas I -  IV 
spektakl, w którym w humory-
styczny sposób przypomnieli  
zasady ruchu drogowego. Zwró-
cili uwagę małych przechodniów 
na zachowanie bezpieczeństwa 
podczas przechodzenia przez 
ulicę w drodze do szkoły i ze 
szkoły do domu.   

Coroczna akcja „Sprzątanie 
świata” już od wielu lat cieszy 
się popularnością. W tym roku 
szkolnym 18 września była 
piękna pogoda, która zachęcała 
młodzież szkolną do porządko-
wania  terenu wokół szkoły oraz 
wyznaczonych jedlińskich ulic.

Pieszo z pedagogiem
18 września 2015 roku  dla 

23 uczniów klas IV-VI  z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. T.  
Kościuszki w Jedlińsku to dzień 
spotkania z przyrodą, którzy 
uczestniczyli w Rajdzie Pieszym 
„Wędrówka z pedagogiem” zor-
ganizowanym przez PTSM w 
Radomiu w ramach działalno-
ści Koła Turystycznego. Trasa 
rajdu prowadziła z Żytkowic 
do Garbatki Letnisko poprzez 
malowniczą Puszczę Kozienicką. 
Na zakończenie odbyły się kon-
kursy: spostrzegawczości oraz 
konkurs piosenki turystycznej, 

w którym nasi uczniowie zajęli 
III miejsce. Pod opieką nauczy-
cieli: pani Krystyny Kapusty i 
Aleksandry Zielińskiej wszy-
scy uczniowie spędzili  fanta-
styczny czas wspólnie z dziećmi 
i młodzieżą z innych placówek 
oświatowych z terenu Radomia 
i okolic.

Święty Franciszek, drzewo i 
cukierki od Franka

Dzień 4 października to imie-
niny Franciszka, w tym dniu 
wspominamy również  Świętego 
Franciszka  z Asyżu – patrona eko-
logów i  dlatego też uczniowie z 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w  Jedlińsku pod opieką dyrek-
tora, Jana Dupli, i wicedyrektor, 
Elżbiety Religi, wzięli udział w 
festynie „Święto Drzewa” w 
Taczowie, gm. Zakrzew. Szkoła 
została zgłoszona do udziału w 
tej uroczystości  przez wójta gm. 
Jedlińsk, Kamila Dziewierza. 

Naszą szkołę reprezento-
wało 19 uczniów z klas 4-6 we 
wszystkich konkurencjach, któ-
rych tematem było drzewo, las, 
przyroda, ochrona środowiska. 
Przyjechali z nagrodami:

Kategoria indywidualna:
• wiedza o przyrodzie - Fran-
ciszek Makulski - II miejsce 
(nagroda – aparat fotograficzny)
• pokaz mody „ Dary lasu” - Ame-
lia Jakubowska - VI miejsce 
• praca plastyczna, której tema-
tem było drzewo w wykonaniu 
Julii Deleskiej  -  V miejsce, zdo-
bywając nagrodę pocieszenia
• piosenka w wykonaniu grupy 
uczniów pt. ”Błękitny czas zajęła 
V miejsce.

Nasi uczniowie brali  udział 
również w konkursach w kate-
gorii „szkoły”: wykonując plakat 
związany ze Świętem Drzewa. 
Jego autorkami były uczennice 
klasy VI a -Magdalena Łyczak i 
Wiktoria Kalita- zdobywając II 

miejsce,  wygrywając telewizor 
dla szkoły. Hasło, które przy-
gotowały uczennice: Natalia 
Gajewska  i Magdalena Kuchar-
ska zajęło V miejsce.

Uczniowie do konkursu byli 
przygotowywani przez nauczy-
cieli: Agatę Kowalczyk, Bożenę 
Cieślak, Elżbietę Religa, Anetę 
Kacprzak oraz rodziców. 

Erato i arytmetyka, czyli 
czas Wojewódzkich Konkur-
sów Przedmiotowych

8 października 17 uczniów z 
klas V-VI zmagało się z pierw-
szym w tym roku szkolnym kon-
kursem kuratoryjnym z języka 
polskiego  o zasięgu wojewódz-
kim. Do konkursu przygotowy-
wały ich polonistki: Anna Kra-
ska i  S. Dąbrowska. Następny 
konkurs odbędzie się w dniu 
15 października, ale tym razem 
będzie to konkurs z matematyki. 
Uczniowie pracują pod opieką  
M. Ponety i B. Krupa. 

Piłka nożna, lekkoatletyka
We wrześniu chłopcy z roczni-

ków 2005-04 i 2003-02 wzięli 
udział w eliminacjach turnieju 
piłki nożnej o Puchar Premiera 
,,Orlik 2015”. Grupa młodsza 
grę zakończyła na eliminacjach 
gminnych, zajmując II miejsce 
(ulegając Wsoli). Drużynę two-
rzyli: Bartek Żarłok, Gustaw 

Ptaszek - kl. IV oraz Filip Wojcie-
chowski, Jakub Murawski, Jakub 
Walczak, Zbigniew Reszke, Mate-
usz Hernik, Kacper Szymański  
i Bartek Czerwiński - kl. V.

Grupa starsza, po wygraniu 
eliminacji gminnych, grała w 
Radomiu, gdzie po pokonaniu 
drużyn z Zakrzewa 2:0, Iłży 4:0, 
Gozdu 4:1 i Szydłowca 4:1 ule-
gła w finale, po zaciętej walce 
Przytykowi 3:5. W skład zespołu 
wchodzili: Maciej Makulski 
(bramkarz), Filip Bartnik, Patryk 
Kucharski, Kacper Czyż, Miko-
łaj Brzyski oraz gimnazjaliści: 
Dominik Woźniak, Michał Rdza-
nek i Dawid Król. Wszystkim 
dziękujemy za walkę  i sportową 
postawę.

Nasi chłopcy i dziewczęta  
w sztafetowych biegach prze-
łajowych zdobyli puchary, uzy-
skując I miejsca. Zawody zor-
ganizował  Zarząd Powiatowy 
Szkolnego Związku Sportowego 
w Radomiu, a współorganizato-
rem była Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Jedlińsku wraz ze 
swoimi opiekunami: dyrektorem 
szkoły J. Duplą oraz nauczycie-
lami wychowania fizycznego S. 
Słomką i A. Cielniak.

Pierwszaki na start!
W dniu 15 października, 

pierwszoklasiści złożyli uro-
czyste ślubowanie w obecno-
ści swoich rodziców, Dyrekcji, 
Grona Pedagogicznego oraz 
zaproszonych gości w tym  eme-
rytowanych nauczycieli i pra-
cowników szkoły oraz Szkolnej 
Rady Rodziców. Akademię przy-
gotowaną przez uczniów pod 
czujnym okiem polonistek  oraz 
wychowawców klas pierwszych 
uświetnił występ zespołu Gama 
z Domu Pomocy Społecznej w 
Jedlance, który wystąpił z reper-
tuarem góralskim przygotowa-
nym z pomocą Joanny Podsiadły 
i Katarzyny Tkaczyk. 

Elżbieta Religa 
i Anna Kraska

PSP w Jedlińsku
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Idzie nowe…
1 września 2015 r. odbyło się 

uroczyste rozpoczęcie roku szkol-
nego 2015/2016. Poprzedziła je 
msza święta celebrowana przez 
ks. Tomasza Orłowskiego. W tym 
dniu rozpoczęliśmy nowy rozdział 
w życiu naszej szkoły. Po waka-
cyjnej przerwie dyrektor szkoły, 
Ryszard Dziura, powitał wszyst-
kich uczniów, rodziców, nauczy-
cieli i pracowników szkoły. W obec-
ności zgromadzonych nastąpiło 
uroczyste wręczenie nominacji 
na stanowisko dyrektora, którego 
dokonała sekretarz Gminy Jedlińsk 
Anna Kwiecień. Wspaniałą chwilą 
było wyróżnienie stypendystów 
naszej placówki, poprzez wrę-
czenie im dyplomów przez prze-
wodniczącą Rady Gminy Jedlińsk 
Anetę Żurowską. „Uczniom życzę 
jak najlepszych wyników w nauce, 
a wszystkim zgromadzonym – 
owocnej współpracy w nowym 
roku szkolnym” – powiedział w 
swoim wystąpieniu dyrektor 

Ryszard Dziura.
Narodowe Czytanie 2015
4 września wspólnie czytaliśmy 

„Lalkę” Bolesława Prusa w ramach 
czwartej edycji Narodowego Czy-
tania 2015. Akcja została zaini-
cjowana przez Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego. Celem przed-
sięwzięcia jest popularyzacja 
czytelnictwa i zwrócenie uwagi 
na bogactwo polskiej literatury. 
Uczniowie wysłuchali fragmen-
tów lektury czytanej przez wybra-
nych przez siebie nauczycieli. Dla 
młodszych dzieci dużą atrakcją 
były zgromadzone różne wydania 
książki oraz przyniesione przez 

starszych kolegów lalki. Na zakoń-
czenie spotkania, dzieci, pracując 
w parach, wspólnie wykonały 
kolorowe zakładki do książek.

W tym samym dniu w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Jedlińsku 
odbyło się spotkanie, gdzie frag-
menty „Lalki”, z ramienia naszej 
szkoły, czytały uczennice: Ola Żar-
łok z kl. V, Amelia Imiołek z kl. VI i 
Oliwia Imiołek z kl. VI.

„Nie ma jak rodzina”
Pod takim hasłem 6 września, 

na zaproszenie Domu Pomocy 
Społecznej w Jedlance, nasi 
uczniowie pod opieką Darka 
Makarewicza uczestniczyli po raz 
9. w spotkaniu integrującym spo-
łeczność lokalną. Takie chwile są 
zawsze okazją do podzielenia się 
z pensjonariuszami uśmiechem, 
radością i otwartością. Skłaniają 
do refleksji nad życiem, przemija-
niem oraz uczą szacunku i pokory 
wobec doświadczenia innych. 
Niezwykłość tych relacji polega 
na tym, iż wysłuchanie drugiego 
człowieka, wspólne przebywanie, 
stają się chwilami niezapomnia-
nymi. W zamian otrzymujemy  

PSP w Jedlance

Nasza szkoła w nowej odsło-
nie!

Inauguracja roku szkolnego 
2015/2016 w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Ludwikowie przebiegła w wyjąt-
kowej atmosferze. Nasza szkoła 
w trakcie wakacji została zmo-
dernizowana. Nowa elewacja 
z elementami symbolizującymi 
„pociąg do szkoły” przyciąga 
wzrok nasyconymi barwami i róż-
norodnością detali tworzących 
harmonijną kompozycję. Remont 
schodów prowadzących na 
boisko szkolne oraz do bocznego 
wejścia budynku wyeliminował 
zagrożenia, które wynikały z ich 
złego stanu technicznego. Poma-
lowane i wyposażone w nowe 
meble zostały również trzy sale, 
w których odbywają się zajęcia 
uczniów II etapu edukacyjnego. 
Dodatkowo w sali informatycznej 
wymieniona została podłoga. To 
już druga tak poważna inwesty-
cja, która w bieżącym roku kalen-
darzowym została zrealizowana  
w naszej placówce.

Pragniemy serdecznie 
podziękować: Wójtowi Gminy 
Kamilowi Dziewierzowi, Prze-
wodniczącej Rady Gminy 
Anecie Żurowskiej, radnym, 
dyrektor Gminnego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół Danucie Durak, Radzie 
Rodziców oraz rodzicom uczniów 
za pomoc udzielaną szkole oraz 
wspieranie dążeń dyrektor Mał-
gorzaty Sobień, mających na celu 
poprawę warunków nauczania.

W dniu 2 września gościliśmy 
władze Gminy Jedlińsk. Przy-
byli gospodarskim okiem ocenili 
efekty zakończonej termomoder-
nizacji szkoły. W imieniu społecz-
ności uczniowskiej głos zabrała 

uczennica kl. VI Aleksandra Szu-
bińska.

Nowy rok szkolny
1 września o godzinie 9:00 roz-

począł się uroczysty apel inaugu-
rujący rok szkolny 2015/2016. 
Przybyłych uczniów, rodziców 
i pracowników szkoły powitała 
dyrektor Małgorzata Sobień, która 
życzyła wszystkim dzieciom, aby 
odkrywanie wiedzy było dla nich 
źródłem nieustającej satysfakcji, 
a osiągane efekty powodem do 
dumy.

W bieżącym roku szkolnym edu-
kacja odbywać się będzie w jednej 
klasie „zerowej” oddziału przed-
szkolnego oraz sześciu oddziałach 
klas I–VI. Cieszymy się, że liczeb-
ność uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Ludwikowie  
systematycznie wzrasta.

Druga część uroczystości 
poświęcona została wojennym 
rocznicom: 76. rocznicy wybu-
chu II wojny światowej, napa-
ści ZSRR na Polskę w dniu 17 
września 1939 r., 71. rocznicy 
wybuchu powstania warszaw-
skiego oraz 95. rocznicy bitwy 
warszawskiej zwanej „Cudem nad 
Wisłą” stoczonej w dniach 13–25 
sierpnia 1920 r. w czasie wojny  

polsko-bolszewickiej.

Narodowe Czytanie
Już po raz kolejny ucznio-

wie naszej szkoły wzięli udział 
w akcji Narodowe Czytanie. 
Czwarta edycja poświęcona 
została „Lalce” Bolesława Prusa, 
a honorowy patronat nad akcją  
objęła Para Prezydencka RP.

W dniu 4 września w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Jedlińsku 
spotkali się miłośnicy twórczo-
ści wybitnego XIX-wiecznego 
prozaika. Fragmenty „Lalki” pre-
zentowali czytelnicy biblioteki, 
uczniowie szkół podstawowych z 
terenu gminy oraz gimnazjaliści. 
PSP w Ludwikowie reprezento-
wali uczniowie klas V–VI: K. Durak, 
M. Komar, W. Szczęsna i D. Wójcik. 
Wszyscy świetnie poradzili sobie 
z niełatwym językiem powieści. 
Nagrodę niespodziankę ufundo-

waną przez Wójta Gminy otrzy-
mała Weronika Szczęsna, która 
opowiedziała o różnicach w zaba-
wach dzieci dawniej i dziś. Dzięki 
przemiłej atmosferze, o którą 
zadbali pracownicy biblioteki, 
wszyscy opuszczali spotkanie w 
wyśmienitych humorach.

Turniej Orlika 2015
14 września w Jedlińsku odbyły 

się eliminacje gminne Turnieju 
Orlika o Puchar Premiera RP. 
Reprezentacja dziewcząt naszej 
szkoły zajęła po niezwykle zacię-
tej walce III miejsce. Gratulujemy!
   
Święto Pieczonego Ziemniaka

20 września zgodnie z wielo-
letnią tradycją odbył się w Ludwi-
kowie festyn „Święto Pieczonego 
Ziemniaka”. Z tej okazji ucznio-
wie naszej szkoły zaprezentowali 
krótki program artystyczny: taniec 
„Smerfny rap” wykonali ucznio-
wie kl. I, wiersz „Dzik obserwuje 
wykopki” recytował uczeń kl. II – K. 
Bujanowicz, utwór „Taniec mar-
chewki” zatańczyli i zaśpiewali 
uczniowie z klas III–IV, a w prze-
boju zespołu Enej usłyszeliśmy K. 
Palucha z kl. V, któremu towarzy-
szyli uczniowie i uczennice z klas 
V i VI. Na szczęście kapryśna aura 
nie przeszkodziła w występach  
i radosnej zabawie, która trwała 
do późnego wieczoru.

Dorota Molenda-Mokosa

PSP w Ludwikowie
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Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września o godzinie 9:00 

cała społeczność szkolna zebrała 
się na mszy świętej w kaplicy w 
Starych Zawadach, a następnie 
w sali gimnastycznej, odbyło 
się uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2015/2016. Dyrektor 
Barbara Deleska serdecznie powi-
tała wszystkich przybyłych na tę 
uroczystość. Szczególnie ciepłe 
słowa zostały skierowane do naj-
młodszych uczniów, którzy w tym 
roku po raz pierwszy zawitali do 
naszej szkoły. Dyrektor życzyła 
także wszystkim przybyłym reali-
zacji najskrytszych marzeń.

„Narodowe Czytanie”
4 września troje uczniów 

naszej szkoły: Natalia Firlej, 
Jakub Kowalczyk i Mateusz Koło-

dziejczyk, pod opieką Iwony 
Śmiechowskiej, wzięło udział 
w ogólnokrajowej akcji pod 
patronatem Pary Prezydenc-
kiej RP „Narodowe Czytanie”.  

W tym roku szkolnym, w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Jedliń-
sku, wspólnie czytaliśmy „Lalkę” 
Bolesława Prusa. W ramach akcji 
szkoła otrzymała dyplom oraz 
egzemplarz „Lalki” ufundowany 
przez Wójta Gminy Jedlińsk.

7 września akcja „Narodo-
wego Czytania” została zorgani-
zowana także w naszej szkole. 
Wszyscy uczniowie zebrali się w 
sali gimnastycznej, aby wysłu-
chać fragmentów „Lalki” czyta-
nych przez chętnych uczniów 
i przedstawicieli grona peda-
gogicznego. Każdy uczeń na 
pamiątkę tego dnia otrzymał 
odcisk pieczątki w zeszycie od 
języka polskiego. Akcja „Naro-
dowego Czytania” zakończyła 
się wspólnym zdjęciem na tle 

dekoracji nawiązującej do tego  
wydarzenia.

Nie ma jak Rodzina
Jak co roku uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w festynie pt. 
„Nie ma jak Rodzina”, który odbył 
się 6 września w Domu Pomocy 
Społecznej w Jedlance. By umi-
lić czas wszystkim zebranym, 
uczniowie zaprezentowali na sce-
nie tańce współczesne oraz umie-
jętności wokalne integrując się  
z osobami niepełnosprawnymi.

Sport
17 i 18 września ucznio-

wie naszej szkoły uczestniczyli  
w eliminacjach gminnych do VI 
Turnieju Orlika o Puchar Premiera 
RP w kategorii wiekowej rocz-
ników 2003 i 2004 dziewcząt i 
chłopców zajmując odpowiednio  
III i IV miejsce.

6 października drużyna dziew-
cząt w składzie: W. Słomka, N. Fir-
lej, L. Firlej, E. Świąder, K. Dużyja, 
K. Dobosz, J. Trzaskowska, A. 
Popiel, D. Bieniek i W. Walczak, 
uczestniczyła w Powiatowych 
Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych Dziewcząt w ramach Mazo-
wieckich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej. Dziewczęta zajęły II miejsce i 
równocześnie wywalczyły awans 
do dalszych eliminacji. Drużyna 
chłopców w składzie: M. Koło-
dziejczyk, P. Kowalczyk, P. Tabo-
rek, C. Szustkowski, J. Glibowski, 
K. Ślendakowski, B. Walczak,  
B. Zawadzki, T. Hernik i P. Figura 
zajęła V miejsce.

PSP w Starych Zawadach

ciepło, wdzięczność i wiele nieza-
pomnianych wspomnień.

III Edycja programu Mistrzo-
wie Kodowania

Miło nam poinformować, 
iż nasza szkoła zakwalifiko-
wała się do kolejnej edycji pro-
gramu. Pragniemy przypomnieć, 
że w mistrzowskiej rodzinie 
jesteśmy od edycji pilotażo-
wej, czyli już trzeci rok. Pod 
opieką Agnieszki Szymańskiej  
i Ani Paszkiewicz kodować będą 
uczniowie klas młodszych i star-
szych, zgłębiając tajniki narzędzia 
do programowania obiektowego 
Scratch. Projekt organizowany 
jest przez Samsung Electronics 
we współpracy z Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej, Ośrodkiem 
Edukacji Informatycznej i Zasto-
sowań Komputerów w Warszawie 
oraz Stowarzyszeniem „Rodzice 
w Edukacji” pod patronatem Mini-
sterstwa Administracji i Cyfryzacji.

Orlik 2015
14 września odbyły się gminne 

eliminacje do piłkarskiego Tur-
nieju Orlika o Puchar Premiera RP.  
W kategoriach dziewcząt i chłop-
ców roczników 2004 i 2005 nasze 
reprezentantki zajęły II miejsce, a 
reprezentanci miejsce V. Dzień 
później w kategorii wiekowej 
rocznika 2002 i 2003 chłopcy 
uplasowali się na II miejscu. Gratu-

lujemy młodym sportowcom i ich 
trenerom: Ani Bińkowskiej i dyrek-
torowi Ryszardowi Dziurze.

Na rowerach…
24 września wyruszyliśmy 

na kolejny rajd rowerowy, który 
odbył się pod hasłem „Na powi-
tanie jesieni”. Uczniowie kl. IV i V 
zwarci i gotowi, w kaskach i kami-
zelkach odblaskowych, nie mogli 
się doczekać startu.

Po odpowiednim przeszkoleniu 
i przypomnieniu zasad bezpie-
czeństwa wyruszyliśmy. Prowa-
dził Darek Makarewicz, a za nim 
potulnie, gęsiego, pozostali. Dzie-
ciaki jechały pod opieką Ani Biń-
kowskiej, Basi Michalskiej i zamy-

kającej peleton Ani Paszkiewicz. 
Pogoda nas w tym roku rozpiesz-
cza. Jechaliśmy w promieniach 
słońca przez Jedlankę, Czarną 
Rolę, Romanów, Stare Zawady, 
Nowe Zawady i Urbanów. Po dro-
dze szukaliśmy trofeum z trasy 
i oczywiście zachwycaliśmy się 
piękną przyrodą. Meta znajdo-
wała się na leśnej polanie, gdzie 
urządziliśmy sobie piknik i chwilę 
odpoczynku. W ten oto sposób 
powitaliśmy złotą polską jesień.

Dzień Chłopaka
30 września, z okazji tego 

święta, wybraliśmy się na 
wycieczkę do Radomia, nad 
Zalew Borki. Na terenie Miej-

skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
zorganizowaliśmy pieszy rajd, 
podczas którego urządziliśmy 
fotograficzne łowy. Przy wspa-
niałej pogodzie zabawa była kapi-
talna. Przy okazji uświadamiamy 
uczniom konieczność dbania o 
środowisko naturalne i uczyliśmy 
gospodarowania czasem wolnym 
w sposób aktywny i bezpieczny. 
Wyjazd pomógł zintegrować 
społeczność szkolną. Dzieci star-
sze z kl. IV–VI opiekowały się 
naszymi „pierwszakami”. Nad 
bezpieczeństwem uczniów czu-
wali: Aneta Garczyńska, Barbara 
Michalska, Anna Paszkiewicz 
 oraz ks. Tomasz Orłowski.
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24 września odbyła się uro-
czystość nadania Publicznej 
Szkole Podstawowej w Bierw-
cach imienia wielkiego pol-
skiego pisarza – Henryka Sien-
kiewicza. Z okazji tak wyjątko-
wego i niecodziennego wyda-
rzenia w życiu naszej spo-
łeczności mogliśmy gościć w 
szkole licznych zacnych gości.

Uroczystość nadania imie-
nia szkole rozpoczęła się od 
mszy świętej w kościele para-
fialnym w Bierwcach sprawo-
wanej przez Jego Ekscelencję 
ks. bp. Henryka Tomasika. 
Podczas uroczystej koncele-
bry dyrektor szkoły Elżbieta 
Łoboda prosiła o poświęcenie 
i pobłogosławienie sztandaru 
PSP. W świątyni zgromadzili 
się honorowi goście, dyrek-
cja, nauczyciele, pracownicy 
szkoły, uczniowie i okoliczni 
mieszkańcy.  

Po mszy zgromadzeni 
przemaszerowali w uroczy-
stym pochodzie do szkoły 
na kolejną część ceremonii.  
Tu, po odśpiewaniu hymnu 
państwowego, dyrektor 
szkoły Elżbieta Łoboda powi-
tała zgromadzonych gości. 
Następnie odczytano akt 
nadania szkole imienia Hen-
ryka Sienkiewicza oraz prawa  
posiadania sztandaru.

Sztandar został przekazany 
uczniom. W tym podniosłym 
momencie uczniowie ucało-

wali jego skraj, a potem przy-
rzekli go czcić, strzec jego 
honoru i pracować na dobre 
imię szkoły. Następnie poczet 
sztandarowy zaprezento-
wał zgromadzonym sztandar 
szkoły. Dalej uczniowie zło-
żyli ślubowanie na sztandar i 
odśpiewali hymn szkoły autor-
stwa Bożeny Zbrożyny (tekst) 
i Katarzyny Zegarek (muzyka). 
W hymnie znalazły się słowa 
będące mottem placówki: 
MIŁOŚĆ OJCZYZNY – HONOR – 
WIARA. Część oficjalną zakoń-
czyło symboliczne wbijanie 
gwoździ przez fundatorów 
sztandaru.

W dalszej kolejności miała 
miejsce część artystyczna 
inspirowana twórczością 
patrona szkoły. Na początku 

była scenka z powieści „W 
pustyni w puszczy”, następnie 
wywoływane były na scenę 
postacie: Danuśka i Zbyszko z 
„Krzyżaków”, Helena 

i Skrzetuski z „Ogniem i 

mieczem”, Kmicic i Oleńka 
z „Potopu”, Michał i Basia z 
„Pana Wołodyjowskiego” oraz 
św. Piotr z „Quo vadis”. Cało-
ści towarzyszyła wymowna 
muzyka, prezentacja multi-
medialna, a przede wszystkim 
stroje zaprojektowane i przy-
gotowane na tę okazję przez 
rodziców. Nad całością części 
artystycznej czuwała Bożena 
Zbrożyna, wspierana przez 
cale grono pedagogiczne. 

Całość uroczystości zakoń-
czyły gratulacje obecnych 
gości, a także wręcze-
nie pamiątkowych statu-
etek przez Dyrektor PSP  
w Bierwcach Elżbietę Łobodę.  

Relację z nadania imie-
nia szkole przygoto-
wały: Monika Skwirowska, 
Bożena Zbrożyna.

„Zatańcz ze mną szota 
szota…”

We wrześniu ruszyły pierwsze 
warsztaty z tańca i przyśpie-
wek ludowych dla młodzieży z 
terenu gminy Jedlińsk w ramach 
projektu „Zatańcz ze mną szota 
szota…”. Młodzież zrzeszona w 
zespole „Jedlińskie Raczki”, który 
działa w naszym gimnazjum, 
pozyskała pieniądze na realiza-
cję tego projektu wygrywając 
konkurs grantowy IX edycji Pro-
gramu „Działaj Lokalnie”. Oprócz 
warsztatów dla zespołu zostaną 
zakupione stroje ludowe dam-
skie i męskie. Projekt będzie 
trwał do końca listopada tego 
roku. Już dziś zapraszamy na 
„Jesienne biesiadowanie” – 
imprezę podsumowującą ten 
projekt, która odbędzie się  
27 listopada 2015 r.

Pierwszoklasiści na start…
W tradycję naszej szkoły wpi-

sało się organizowanie we wrze-

śniu rajdu integracyjnego dla 
pierwszoklasistów. Jego celem 
jest integracja młodzieży rozpo-
czynającej naukę w gimnazjum 
oraz pokazanie jak w bezpieczny 
sposób i bez używek można spę-
dzić wolny czas. W programie 
wyjazdu znalazło się zwiedzanie 
Chęcin, wejście na górę zam-
kową i poznanie historii zamku 
królewskiego z przełomu XIII i 
XIV wieku. Następnie rozpoczęła 
się część imprezy, której głów-
nymi bohaterami byli ucznio-
wie klas: IA, IB i IC. Uczniowie 
przygotowali przedstawienie w 
formie scenki o tematyce pro-
filaktycznej mówiącej o zagro-
żeniach dla zdrowia z powodu 
zażywania narkotyków, picia 
alkoholu i palenia papierosów. 
Po części oficjalnej w dobrych 
nastrojach wszyscy z zapałem 
zabrali się za pieczenie kiełba-
sek przy ognisku. Następnie 
odbyło się ślubowanie uczniów 
klas pierwszych. Dyrektor Bar-

bara Walczak potwierdziła przy-
jęcie pierwszaków do społecz-
ności uczniowskiej naszego 
gimnazjum. Na zakończenie 
uczniowie zwiedzili wystawę pt. 
„Odkryj świat geniusza” w Cen-
trum Nauki Leonardo da Vinci. 
Serdecznie podziękowania kie-
rujemy do Gminnej Komisji do 
spraw Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Jedlińsku 
za finansowe wsparcie przy  
organizacji rajdu integracyjnego.

Wycieczka do Fabryki 
Broni…

19 września gimnazjaliści 
uczestniczyli w wycieczce do 
Radomia. W pierwszej części 
wyjazdu uczniowie zwiedzali 
Fabrykę Broni w ramach Drzwi 
Otwartych zorganizowanych z 
okazji 90-lecia istnienia zakładu. 
Nie brakowało atrakcji – można 
było np. zobaczyć pokazy broni 
historycznej i współczesnej. 
Liczne grupy rekonstrukcyjne w 

PG w Jedlińsku

PSP w Bierwcach
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Witaj szkoło!
1 września odbyło się uro-

czyste rozpoczęcie roku szkol-
nego 2015/2016. Poprzedziła 
go msza święta celebrowana 
przez ks. kan. Andrzeja Pawlika. 
Uczniowie i kadra nauczycielska 
udali się do szkoły, gdzie apel 
zapoczątkowała komenda „bacz-
ność” i wprowadzenie sztandaru 
szkoły oraz odśpiewanie hymnu 
państwowego. Wszystkich zgro-
madzonych uczniów, rodziców 
i nauczycieli przywitał dyrektor 
Paweł Stępnikowski, który życzył 
owocnej współpracy, a uczniom 
jak najlepszych wyników w 
nowym roku szkolnym. Po uro-
czystym rozpoczęciu dyrektor 
zaprosił uczniów na spotkania z 
wychowawcami.

Pokazy fizyczne w Lublinie
25 września z grupą 42 

uczniów byliśmy na pokazach 
fizycznych na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie. Doświadczenia odbywały 
się w czterech grupach tema-
tycznych: prąd elektryczny, pro-
mieniotwórczość, oko i soczewki 
oraz fizyka latania. Dzięki tym 
pokazom uczniowie poszerzyli 
swoją wiedze w sposób niekon-
wencjonalny – zabawowo-tury-
styczno-naukowo.

„Ta podziemna Rzeczpo-
spolita była ostoją ducha 
narodu, znakiem nadziei  
na zwycięstwo”

25 września odbył się apel 
upamiętniający 76. rocznicę 
powstania Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Wzięły 
w nim udział uczniowie klas 
IV–VI szkoły podstgawowej i 
uczniowie klas I–III gimnazjum. 

Apel poprowadziła Klaudia 
Wiśniewska z kl. IIIB przy współ-
pracy Barbary Ciołczyk-Wlazło  
i Doroty Jędrasiewicz.

Dzień Chłopaka
Dyrektor – to też chłopak! Dla-

tego też obchody Dnia Chłopaka 
w ZSP we Wsoli rozpoczęły się 
od złożenia życzeń dyrektorowi 
szkoły Pawłowi Stępnikow-
skiemu i wręczenia laurki wraz 
z orderem „Odlotowy Chłopak” 
przez przedstawicieli samo-
rządu uczniowskiego. Wszystkim 
„dużym i małym” chłopakom zło-
żono najserdeczniejsze życzenia 
i zadedykowano piosenkę przez 
szkolny radiowęzeł. Ponadto 
obył się konkurs „Szkolny Dżen-
telmen” pod hasłem „Nie czyń 
drugiemu, co tobie niemiłe”. 
Celem konkursu było wdrażanie 
młodzieży do zasad savoir-vi-
vre na co dzień. Przebiegał on 
w trzech etapach. I etap – wyty-
powanie uczniów dbających o 
wygląd zewnętrzny, szanują-
cych poglądy innych i dbających 
o kulturę języka. II etap – test z 
zasadami savoir-vivre. III etap – 
przedstawienie siebie w formie 
zabawnego wierszyka.

Tytuły „Szkolnego Dżentel-
mena” zostały przyznane Rafa-
łowi Zaceńskiemu z kl. VIB szkoły 
podstawowej i Kacprowi Kloc-
kowi z kl. IA gimnazjum. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy  
i słodki poczęstunek od dyrektora 
szkoły, a zwycięzcy dodatkowo 
śmieszne krawaty związane z 
Dniem Chłopaka. Nad całością 
imprezy czuwały opiekunki 
samorządu uczniowskiego: Mał-
gorzata Wrona i Marzena Okruta–
Dupla (PSP) oraz Anna Falińska  

i Beata Rucikowska (PG).
W ostatni poniedziałek wrze-

śnia o godzinie 15:30 ucznio-
wie z klas: IVA, IVB i VA, sprzed 
budynku naszej szkoły, gwarnym 
i kolorowym orszakiem udali się 
na teren przylegający do restau-
racji „Spacerowa” we Wsoli. Tam 
zorganizowane zostało ognisko 
integracyjne z okazji Dnia Chło-
paka. Nasi uczniowie przez dwie 
godziny wspaniale bawili się na 
specjalnie przygotowanym placu 
zabaw. Trampoliny, jazda na 
orczyku i huśtawki to tylko nie-
które atrakcje poniedziałkowego 
popołudnia. Zabawa z chustą, gra 
w piłkę, różnego typu wyliczanki 
i zgadywanki przygotowały dla 
młodszych kolegów dziewczęta 
ze Szkolnego Koła Wolontariatu  
(K. Wiśniewska, K. Mazurek, N. 
Jabłońska, M. Tatar,). Po zabawie 
i wysiłku fizycznym upieczone 
nad ogniskiem kiełbaski sma-
kowały wyśmienicie. Impreza 
dobiegła końca o godzinie 18:00, 
a przybyli rodzice odebrali zmę-
czone, ale szczęśliwe pociechy. 
Składamy serdeczne podzię-
kowania Państwu Kobiałkom 
za udostępnienie wspaniałego 
terenu do zabaw i odpoczynku.

30 września, tj. w Dniu Chło-

paka, uczniowie klas IIB i IIC gim-
nazjum wybrali się na wspólny 
piknik na lotnisko Aeroklubu 
Radomskiego w Piastowie. 
Uczniowie dowiedzieli się kilku 
ważnych informacji na temat 
samolotów, rozmawiali z pilo-
tem, którego potem dopingowali 
przy startowaniu samolotem. 
Następnie mogli zasiąść za ste-
rami samolotu, co było ogromną 
frajdą. Zaś największą atrakcją 
był mecz piłki nożnej między 
chłopcami obu klas. Grze towa-
rzyszyły emocje oraz doping ze 
strony koleżanek z klasy, i oczy-
wiście nie mogło zabraknąć che-
erleaderek. Dzieci wróciły zado-
wolone i bardzo zmęczone.

Turniej Orlika 2015
Dziewczynki z grupy młod-

szej wygrały kolejny turniej! 
Zwycięstwo z Szydłowcem,  
Zakrzewem i remis z Głowaczo-
wem dały naszej szkole pierw-
sze miejsce i awans do finału 
wojewódzkiego, który odbędzie 
się już 5 października na stadio-
nie MOSIR w Radomiu. Chłopcy 
młodsi i starsze dziewczynki tym 
razem zajęli III miejsca.

Dorota Jędrasiewicz

PG we Wsoli

mundurach z danej epoki pre-
zentowały się wspaniale budząc 
zainteresowanie dorosłych, 
młodzieży i licznie przybyłych 
dzieci. Szczególnie tłumnie było 
w pobliżu czołgu T-72 i wozu 
opancerzonego KTO Rosomak. 
Co odważniejsi mieli okazję 
zajrzeć do wnętrza tych budzą-
cych respekt maszyn. Kolejnym 
punktem wycieczki było kino 
Helios – młodzież obejrzała film 
pt. „Karbala”, polski film wojenny 
z 2015 r. w reżyserii Krzysztofa 
Łukaszewicza, przedstawiający 
autentyczne wydarzenia z szy-
ickiej rebelii w Iraku w 2004 r. 
W listopadzie weźmiemy udział 
w wydarzeniu organizowanym 
przez Instytut Lotnictwa pod 
hasłem „6. Noc w Instytucie 
Lotnictwa”. To największa w 
Warszawie impreza edukacyjna, 
której celem jest popularyzacja 
sektora lotniczego i kosmicz-
nego w Polsce oraz promocja  
zawodów inżynierskich.

„Wyprawa – poprawa…”
Pod takim hasłem ruszyła 

tegoroczna akcja „Sprzątanie 
świata – Polska”. Jak co roku w 
trzeci weekend września wszy-
scy gimnazjaliści wzięli udział w 
sprzątaniu naszej małej ojczy-
zny. Liczymy zawsze, że worki 
w które zbieramy śmieci będą 
lżejsze, niestety jest inaczej 
– śmieci przybywa. Zwracamy 
także uwagę na rolę, jaką każdy 
z nas może odegrać w tworzeniu 
czystszego środowiska.

,,Nie potrafimy robić wiel-
kich rzeczy. Możemy robić 
rzeczy małe, za to z wielką 
miłością”

Te słowa Matki Teresy z Kal-
kuty pięknie opisują działalność 
koła misyjnego w naszej szkole. 
Grupa piętnastu osób pod opieką 
s. Ireny Różyckiej zorganizowała 
we wrześniu kiermasz ciast. 
Uzyskane fundusze ze sprze-
daży ciast, uczniowie przekazali 

siostrze misjonarce Stanisławie 
Oszywie, która 5 października 
gościła w naszej szkole. Siostra 
Stanisława już 33 lata pracuje 
na misjach w Afryce. Najpierw 
pracowała w Rwandzie, obecnie 
pracuje w Kongo jako położna, 
nauczycielka i katechetka. Jak 

sama mówi na misjach robi się 
wszystko. Cieszymy się, że  
w murach naszego gimnazjum 
jest tak wiele młodych ludzi chęt-
nych do robienia małych rzeczy,  
ale z wielkim sercem.

Justyna Salak
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PG w Wierzchowinach
Nowy rok szkolny
1 września 2015 r. z uśmie-

chem na twarzach uczniowie 
Zespołu Szkół Publicznych im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Wierzchowinach rozpoczęli 
nowy rok szkolny 2015/2016. 
Dyrektor Dorota Dobosz powi-
tała wszystkich zgromadzonych 
w sali gimnastycznej i przeka-
zała miłą nowinę o powierze-
niu stanowiska wicedyrektora 
Justynie Turzyńskiej. Obie panie 
z dumą wręczyły najlepszym 
uczniom naszej szkoły stypendia 
ufundowane przez Wójta Gminy 
Jedlińsk.

Konkurs fotograficzny
Z radością informujemy, że 

uczennica kl. IIIA gimnazjum 
Monika Bolek zajęła I miejsce 
w Gminnym Konkursie Fotogra-
ficznym organizowanym przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Bierwce i Okolic pt. „Aktywny 
wypoczynek w fotografii”.

Wśród wyróżnionych w kon-
kursie znalazła się również Alek-
sandra Sumińska, uczennica kl. 
IIA. Wręczenie nagród odbyło się 
13 września podczas Jarmarku 
Ludowego w Bierwcach. Szkolny 
Klub Fotograficzny „Kadr” zapra-
sza do udziału w kolejnych kon-
kursach fotograficznych.

Turniej Orlika 2015
14 września drużyna chłopców 

w składzie: Dawid Rojek, Cezary 
Pomarański, Jakub Murawski, 
Bartłomiej Górka, Kamil Bartnik, 
Damian Zawadzki i Kamil Sadow-
ski wywalczyła III miejsce w eli-
minacjach gminnych VI Turnieju 
Orlika o Puchar Premiera RP. 
Dziękujemy wszystkim zawod-
nikom, a szczególnie strzelcom 

bramek: Dawidowi Rojkowi, 
Kubie Murawskiemu i Czarkowi 
Pomarańskiemu. Dzień później, 
15 września, druga drużyna 
chłopców w składzie: Miłosz 
Pomarański, Adam Jakubiak, 
Adrian Trzewiński, Klaudiusz 
Galiński, Maciej Sumiński, Adrian 
Słomka i Hubert Zegarek wywal-
czyła III miejsce w eliminacjach 
gminnych VI Turnieju Orlika  
o Puchar Premiera RP. Drużyna 
dziewcząt w składzie: Wiktoria 
Chojnacka, Izabela Sułkowska, 
Kinga Rychel, Angelika Kowal-
czyk, Oliwia Boryczka, Wiktoria 
Matysiak i Martyna Majak zajęła 
II miejsce. Dziękujemy wszyst-
kim zawodnikom za godnie 
reprezentowanie naszej szkoły  
i gratulujemy wyniku.

Zasady bezpieczeństwa 
ruchu drogowego

16 września do naszej szkoły 
zawitał teatrzyk ze spektaklem 
pt. „Borsuk Bazyli wyrusza do 
miasta”. Maluchy i starszaki 
uważnie śledziły perypetie sym-
patycznego borsuka Bazylego, 
który wybrał się do miasta w 
odwiedziny do znajomej myszki. 

Bazyli, w bardzo przystępny i 
zabawny sposób, uczył dzieci 
zasad ruchu drogowego oraz 
bezpiecznego poruszania się 
po ruchliwych ulicach miasta. 
Wielką zaletą tego spektaklu 
był jego interaktywny charak-
ter. To nasi uczniowie pomagali 
Bazylemu we wszystkich jego 
problemach z ruchem ulicznym, 
tłumaczyli mu znaczenie zna-
ków drogowych i przeprowadzali 
go przez ulicę. Utrwalili również 
numery alarmowe, z których 
należy korzystać w sytuacji 

zagrożenia życia lub zdrowia. 
Przedstawienie to było kolejną 
ciekawą i niebanalną propo-
zycją mającą pomóc dzieciom 
 w poznaniu zasad bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym.

Sprzątanie świata
Jak co roku uczniowie Zespołu 

Szkół Publicznych w Wierzcho-
winach włączyli się w działa-
nia na rzecz sprzątania świata. 
Hasło tegorocznej akcji brzmiało 
„Wyprawa – poprawa”. Każdy 
mieszkaniec gminy podczas 
swoich spacerów może obser-
wować, czy w okolicy nie znaj-
duje się dzikie wysypisko śmieci. 
Taką sytuację należy zgłosić do 
urzędu gminy. Wszyscy ucznio-
wie zaopatrzeni w worki na 
śmieci i rękawice wyruszyli 21 
września sprzątać okolice szkoły. 
Sprawdzili, czy w lesie nie znaj-
dują się wysypiska śmieci. Na 
koniec warto stwierdzić, że w 
bieżącym roku zebrano znacznie 
mniej worków ze śmieciami, co 
świadczy o tym, że mieszkańcy 
bardziej dbają o środowisko.

„Modernizacja gospodarstw rolnych” 
Wnioski o przyznanie po-

mocy będzie przyjmo-
wała Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa  
w terminie od 19 paździer-
nika do 17 listopada 2015 r. 

Wsparcie będzie można 
otrzymać na inwestycje zwią-
zane z:
• rozwojem produkcji prosiąt – 
maksymalne dofinansowanie 
wynosi 900 tys. zł,
rozwojem produkcji mleka kro-
wiego – wysokość wsparcia 
może wynieść 500 tys. zł,
• rozwojem produkcji bydła 
mięsnego – wypłacona pomoc 
nie może przekroczyć 500  
tys. zł.

Na realizację wyżej wymie-
nionych inwestycji w całym 

PROW 2014–2020 przewi-
dziano łącznie 1,3 mld euro. 
Kwota ta została podzielona 
na wsparcie dla woj. mazo-
wieckiego oraz dla pozostałych 
regionów.

O pomoc mogą ubiegać się 
rolnicy posiadający gospodar-
stwa, których wielkość ekono-
miczna mieści się w przedziale 
od 10 tys. euro do 200 tys. 
euro. Wyjątek od tej reguły 
stanowią rolnicy, którzy będą 
wspólnie składać wniosek o 
przyznanie dofinansowania na 
inwestycje w  ramach „Moder-
nizacji gospodarstw rolnych”. 
Wówczas łączna wielkość eko-
nomiczna należących do nich 
gospodarstw musi wynieść co 
najmniej 15 tys. euro, a w roku 

w którym zostanie złożony 
przez nich wniosek o wypłatę 
ostatecznej płatności, gospo-
darstwo każdego z nich osią-
gnie wielkość ekonomiczną 
przynajmniej 10 tys. euro.

ARiMR wypłaca rolnikom 
wsparcie na „Moderniza-
cję gospodarstw rolnych”  

w postaci dofinansowania 
poniesionych przez nich kosz-
tów na realizację danej inwe-
stycji. Poziom dofinansowania 
wynosi standardowo 50% 
poniesionych kosztów kwalifi-
kowanych. Może on być wyż-
szy i wynieść 60%, ale tylko w 
przypadku gdy o pomoc ubiega 
się młody rolnik lub gdy wnio-
sek o wsparcie składa wspólnie 
kilku rolników.

Wnioski o przyznanie 
pomocy będzie przyjmował 
mazowiecki oddział ARiMR. 
Można je składać również 
za pośrednictwem biura 
powiatowego ARiMR.

Źródło: 
www.arimr.gov.pl
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Pojedzie w finale 
światowym

Uczeń ZSP we Wsoli, Filip 
Wójcik odniósł kolejny duży 
sukces. Filip, reprezentujący 
Auto Moto Klub Radom, spon-
sorowany przez team Jastrzęb-
ski Racing,  w ciągu całego 
roku systematycznie zbie-
rał punkty na kartingowych 
torach do klasyfikacji ROK Cup 
Poland. Wielokrotnie stawał na 
podium w poszczególnych run-
dach. We wrześniu wystarto-
wał w ostatnich czterech run-
dach z 14. zaplanowanych do 
rozegrania w bieżącym sezo-
nie. XI i XII runda odbyła się 
na kartodromie  WallaV  Race 
Center w Starym Kisielinie  

k. Zielonej Góry.  W sobotniej 
rywalizacji zwyciężył, dzień 
później był drugi. Próbę ataku 
na pozycję lidera całorocznego 
cyklu Filip podjął na torze 
„Poznań”. Jednak zarówno w 
XIII.,  jak i ostatniej rundzie 
nasz utalentowany kierowca 
zajmował  drugie miejsca  w 
stawce. W końcowej punktacji 
generalnej  sklasyfikowano 
16. zawodników.  Filip Wójcik 
zgromadził 701 pkt. i  przy-
padła mu druga lokata. Zwy-
ciężył z dorobkiem  740 pkt. 
Igor Lejko z Zielonej Góry, a na 
trzecim miejscu uplasował się 
kolega klubowy Filipa  - Dawid 
Dziocha - 640 pkt. Wynik ten 
zapewnił Wójcikowi presti-

żowy występ w finale świato-
wym ROK,a. Odbędzie się on 
w dniach 14-17 października 
na torze South Garda Karting 
we włoskim Lonato. Przygo-
towywał się do niego staran-
nie. Wystartował w Radomiu 
w kategorii SENIOR MAX (to 
debiut Wójcika w tej klasie).  
Od tygodnia przebywa we 
Włoszech poznając specyfikę 
areny światowych zawodów.

Najlepszy w czterech  
województwach

Piotr Świąder z sekcji strze-
leckiej ULKS Jedlińsk odniósł 
zwycięstwo w najważniej-
szych zawodach roku  dla mło-
dzików. W  Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Młodzików  
w strzelectwie sportowym 
rozegranych w Białymstoku 
wystartowali  zawodnicy z 
województw mazowieckiego, 
łódzkiego, lubelskiego i podla-
skiego. W konkurencji karabinu 
pneumatycznego (kpn 30) Piotr 
uzyskał świetny wynik 283 
pkt., czym wyrównał rekord 
klubu należący od 2004r. do 
Michała Kurpika.  Wygrana nie 
przyszła łatwo. Zawodnika 
stołecznej Legii pokonał zaled-
wie jednym „oczkiem”.  Cenne 
punkty zdobyli także  Klau-
dia Pryciak  i Mateusz Jurczak 
zajmując odpowiednio 7. i 10. 
miejsce. Dwa tygodnie później, 
na Mistrzostwach Polski Mło-
dzików w Ustce brakło trochę 
szczęścia. Mimo świetnego 
początku i plasowania się w 
czołówce zawodów, awaria 
karabinu Piotrka spowodowała 

spadek na 21. miejsce.  Nieźle 
poszło Klaudii – 12. miejsce z 
wynikiem 292,2 pkt. (wyniki 
z dokładnością do 0,2 mm!). 
Oboje kandydują do ścisłego 
zaplecza kadry narodowej 
juniorów.  

Od powiatu 
do makroregionu

Jesienne starty lekkoatleci 
ULKS Jedlińsk rozpoczęli od 
występu w Otwartych Mistrzo-
stwach Powiatu Sochaczew-
skiego Młodzików w lekkiej 
atletyce.  Zawody były jedno-
cześnie pierwszymi na nowym 
stadionie lekkoatletycznym 
w Teresinie. Zawodnicy ULKS 
trzykrotnie stanęli na podium. 
Po złoty medal pobiegł Kacper 
Szatan, zwyciężając w biegu na 
300 m ppł. Pierwszy start  na 
tym dystansie Kacper uświet-
nił dobrym czasem, plasującym 
go w czołówce Mazowsza w tej 
kategorii wiekowej. Paweł Flis 
zajął drugie miejsce w biegu 
na 600 m. Paweł wygrał swoją 
serię,  ale w końcowej klasyfi-
kacji okazał się słabszy o 0,3 
sek. od zawodnika z Płocka, 
który był najlepszym w kolej-
nej eliminacji.  Czwarty na tym 
dystansie był Jarosław Kuchar-
ski. Brązowy medal w biegu na 
2000 m zdobył Paweł Kraw-
czyk, który ustanowił  nowy 
rekord życiowy. Z dziewcząt 
najlepiej zaprezentowała się 
Aleksandra Kowalczyk, piąta  
w pchnięciu kulą. 

Mistrzostwa Mazowsza 
Młodzików w lekkiej atletyce 
w Warszawie zaowocowały 

Filip Wójcik drugi w krajowym championacie Pucharu ROK • 
Piotr Świąder mistrzem makroregionu • medalowe starty 

młodych lekkoatletów Jedlińska i piłkarek Wsoli • gimnazjum  
z Jedlińska wśród najlepszych na Mazowszu • udana jesień pił-
karzy Drogowca i Strażaka.

Filip Wójcik na torze...•

Piotr Świąder zwycięzca MMM w strzelectwie.•

... i drugim stopniu podium w Poznaniu.•
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zdobyciem dwóch medali. Na 
najwyższym stopniu podium 
stanął Kacper Szatan, który 
zwyciężył na dystansie 300m 
ppł. Srebrny medal wywalczył 
Jarosław Kucharski w biegu na 
2000 m. Tuż za podium, zaj-
mując czwarte miejsca, uplaso-
wali się  Aleksandra Kowalczyk 
w pchnięciu kulą, Natalia Kac-
przak w biegu na 300 m ppł. 
i Paweł Krawczyk na dystan-
sie 2000 m. Piąte lokaty dla 
Klaudii Białkowskiej w rzucie 
dyskiem i  Kacpra Szatana, tym 
razem na płaskim dystansie 
300m.  Kowalczyk była szósta 
w rzucie oszczepem.

Tydzień później, w Pasłęku  
odbyły się Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików  w lek-
kiej atletyce. Zawodnicy ULKS 

nie byli zaliczani do grona 
faworytów do medali. Liczono 
jedynie na skromny doro-
bek punktowy. Tymczasem 
występ młodych lekkoatle-
tów był miłą niespodzianką. 
Wprawdzie nikomu nie udało 
się stanąć na podium ale 
dorobek punktowy okazał się 
ponad dwukrotnie większy niż 
zakładano. Pasjonująca walkę  
o brązowy medal na finiszu 
biegu 2000 m stoczył Jarek 
Kucharski, któremu jednak nie 
udało się wyprzedzić biegną-
cego przed nim rywala z Wilgi 
Garwolin. Czwarte miejsce 
zajął Paweł Flis, który  wygrał 
słabszą drugą serię 600 m i 
zaniepokoił mocno zwycięzców 
pierwszego biegu. Do medalu 
zabrakło niecałą sekundę.   

Szóstą lokatę wywalczył Kac-
per Szatan na 300 m ppł. 
Świetnie spisała się Klaudia 
Białkowska. Najmłodsza w 
gronie zawodników Jedlińska 
zdobyła punkty w rzucie dys-
kiem i pchnięciu kulą  zajmując 
odpowiednio ósmą i dziewiątą 
lokatę z nowymi rekordami 
życiowymi.  Siódme pozycje 
dla Aleksandry Kowalczyk w 
kuli i sztafety 4 x 100m w 
składzie Julia Stompór, Natalia 
Jakubiak, Alicja Warda i Anna 
Religa. Punktowy dorobek 
ULKS uzupełnili: Paweł Kraw-
czyk – ósmy na 1000m  oraz 
Natalia Kacprzak i Wiktoria 
Łobodzin zajmując odpowied-
nio ósme i dziewiąte miejsce 
na 300m ppł. W klasyfika-
cji punktowej, po doliczeniu 
punktów z marcowych biegów 
przełajowych, ULKS Jedlińsk na 
10. miejscu wśród 40 sklasyfi-
kowanych klubów Mazowsza, 
Warmii i Mazur.

Szkolne ekipy Jedlińska
 i Wsoli na topie

Uczniowie gimnazjum  
w Jedlińsku zdominowali 7. 
Międzynarodowe Zawody Lek-
koatletyczne dla Szkół im. Hen-
ryka Jakimiaka, zwyciężając 
zdecydowanie w klasyfikacji 
drużynowej.   Na stadionie w  
Siedlcach nasi reprezentanci 
w gronie 50. gimnazjów zdo-
byli 180 pkt., wyprzedzając o 
ponad 40 pkt. kolejne szkoły 
nr106 z Warszawy,  nr 6 z 
Siedlec i nr 3 z Pułtuska oraz 
reprezentacje szkół z Litwy, 
Ukrainy, Łotwy, Białorusi i 
Rosji.  Indywidualnie wywal-
czyli 13 medali. Złote krążki 
przypadły Aleksandrze Kowal-
czyk w pchnięciu kulą, Julii 
Stompór na 300 m i Jakubowi 
Gryza na 2000m. O „srebro” 
postarali się Klaudia Białkow-
ska w rzucie dyskiem, Nata-
lia Jakubiak w rzucie oszcze-
pem, Paweł Flis na 1000m,  

Młodzicy ULKS Jedlińsk po zawodach w Teresinie.•

Ola Kowalczyk i Klaudia Białkowska ...•

...oraz Julia Stompór i Natalia Kacprzak podczas treningu.•

Jeszcze jedno okrążenie... Prowadzi Jarek Kucharski przed 
Pawłem Krawczykiem i Pawłem Flisem

•
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Jarosław Kucharski na 2000m 
w roczniku 2000 oraz na tym 
samym dystansie Konrad 
Słomka w roczniku 2001. Na 
najniższym podium stanęli 
Paulina Trojanowska (rocznik 
2001), Roksana Hełmińska 
(rocznik 2002) w biegu na 
600 m, Anna Religa na 1000m, 
Paweł Krawczyk na 2000m i 
sztafeta dziewcząt 4x100 – 
Alicja Warda, Natalia Kacprzak, 
Julia Stompór, Wiktoria Łobo-
dzin. Osiągnięcia te okraszone 
zostały wieloma rekordami 
życiowymi. Dodajmy, że o tak 
pokaźny dorobek  punktowy 
postarała się prawie 40- oso-
bowa ekipa.  Dla uczniów klas 
pierwszych to nie tylko mnó-
stwo emocji ale i pierwsze 
doświadczenia w prestiżo-
wych zawodach. 

Dużym wyczynem  popisała 
się  drużyna dziewcząt PSP 

Wsola w zawodach piłkarskich 
tzw. Turnieju Orlika o Puchar 
Premiera RP.  Po zwycięstwach 
w eliminacjach gminnych,  rejo-
nowych i powiatowych dotarła 
ona do eliminacji wojewódz-
kich. Na stadionie w Radomiu 
pokonały 3:1 rówieśniczki  
z Głoskowa. W kolejnych spo-
tkaniach uległy drużynom  
z Ostrołęki 0:2 i Ząbek 0:6, zaj-
mując ostatecznie  3. miejsce.  
Dotarcie do zawodów woje-
wódzkich i zdobycie medalu 
w grze drużynowej dla uczen-
nic stosunkowo małej szkoły 
to niewątpliwy sukces pod-
opiecznych Marzeny Okruty – 
Dupla i Pawła Kutkiewicza.

Po raz siedemnasty 
wśród najlepszych

W ZSP nr 5 w Siedlcach 
podsumowano wyniki współ-
zawodnictwa szkół w ramach 

XVII Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej – „Siedlce 
– Radom 2015”. Gimnazjum z 
Jedlińska, zdobywając 53 pkt., 
ponownie znalazło się w czo-
łówce najlepszych szkół na 
Mazowszu zajmując 4. miej-
sce. To powtórzenie wyniku z 
poprzedniej edycji. Wygrało PG 
Nr 6 z Siedlec – 84 pkt. przed 
PG Nr 78 z Warszawy 58,5pkt  
i „Jedynką” z Piaseczna 56 pkt. 
Na miejscach 114-119 sklasy-
fikowano gimnazjum ze Wsoli.  
Punkty przyznano  307 gim-
nazjom z Mazowsza. Dodajmy, 
że szkoła w Jedlińsku jest 
jedyną placówką gimnazjalną 
na Mazowszu, która w ciągu 
17-tu edycji igrzysk nigdy nie 
wypadła z najlepszej szóstki  
w końcowych klasyfika-
cjach.  PG w Jedlińsku, oka-
zało się także najlepsze w 
regionie radomskim, sku-
tecznie rewanżując się PG 
nr 8 z Radomia, które było  
zwycięzcą przed rokiem.

W kategorii szkół podsta-
wowych sklasyfikowano 248 
placówek. Najwyżej, na 16. 
miejscu uplasowała się – PSP 
z Jedlińska, która zgroma-
dziła 24,5 pkt. Wygrała PSP 4 
Radom 58,5 pkt przed PSP 6 z 
Płocka  - 56 pkt. i PSP Olszewo 
– Borki 42,5 pkt.  Miejsca 124-
125 przypadły kolejnym dwóm 
naszym placówkom: PSP 

z Jedlanki  i PSP ze Wsoli, które 
zdobyły po 1,5 pkt. Sklasyfi-
kowano także PSP z Wierz-
chowin, która z 0,5pkt. zajęła 
miejsca 157-248. Dodajmy, 
że PSP z Jedlińska zajęła  
3. miejsce w rejonie radomskim  
(dawnego województwa).

Oprócz PSP 4 Radom,  lep-
szą okazała się inna radomska 
szkoła – PSP Nr 34.

Gmina Jedlińsk 
najlepsza w powiecie

Po raz pierwszy,  Szkolny 
Związek Sportowy Powiat 
Radom ogłosił wyniki rywaliza-
cji szkół na szczeblu powiatu. 
W kategorii podstawówek, za 
rok szkolny 2014/2015, na 
drugim miejscu sklasyfiko-
wano PSP z Jedlińska - 29 pkt, 
która  jednym punktem ule-
gła PSP z Iłży. Trzeci Przytyk 
-22 pkt. Na czwartym miejscu 
Stare Zawady z 11pkt. Szkoły 
ze Wsoli i Jedlanki zgromadziły 
po 7 pkt. i zajęły 8.-9. lokatę. 
Wierzchowinom z 3 pkt. przy-
padły miejsca 12-17 w gro-
nie 23. szkół podstawowych, 
które widnieją w klasyfikacji. 
Wśród gimnazjów -  odwrot-
nie. Jedlińsk -27 pkt. przed Iłżą 
z przewagą jednego punktu i 
Gozdem - 15 pkt. Na 6. miej-
scu Wsola – 8 pkt. Wśród szkół, 
które zajęły  14.-18. miej-
sca są Wierzchowiny z 2 pkt.  

Skuteczna obrona piłkarek ze Wsoli.•

Zwycięska sztafeta PSP Jedlińsk.•

Brązowe medalistki eliminacji wojewódzkich Turnieju Orlika. 
Ewa Kuraś, Wioleta Koniuszy, Róża Krzesińska, Wiktoria Stus, 
Kinga Wójcik, Karolina Karaś, Zuzanna Piwowarczyk, Julia 
Banasiewicz, Roksana Hernik, Kinga Gasek z opiekunem 
Pawłem Kutkiewiczem. W eliminacjach występowały jeszcze 
Karolina Bączkowska i Aleksandra Gierasińska. 

•
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Sklasyfikowano 19 gimna-
zjów.  Podsumowując, punkty 
do współzawodnictwa powia-
towego zdobyły wszystkie 
gimnazja naszej gminy. Wśród 
podstawówek zerowy bilans 
punktowy zanotowały jedynie 
szkoły w Bierwcach i Ludwi-
kowie. Po zsumowaniu punk-
tów zdobytych przez  szkoły,   
gmina  Jedlińsk zdecydowa-
nie przewodzi w powiecie  
gromadząc 94 pkt.

Udany powrót  na błonia 
Zainaugurowano XVIII edy-

cję Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej. Po kilkulet-
niej przerwie, dzięki pomocy 
Wójta Gminy Jedlińsk i pra-
cowników Urzędu Gminy na 
jedlińskie błonia  wróciły biegi 
przełajowe. Pierwsza imprezą 
były powiatowe eliminacje w 
sztafetowych biegach prze-
łajowych. Na dystansie 10x 
800m najlepszymi ekipami  
okazały się drużyny dziew-
cząt i chłopców  z miejscowej 
podstawówki  oraz dziew-
cząt z gimnazjum w Jedlińsku. 
W biegu gimnazjalistów  na 
dystansie 10x1000m nie było 
niespodzianki. Zwyciężyło PG 
Jedlińsk. Do eliminacji między-
powiatowych zakwalifikowały 
się także dziewczęta z PSP w 
Starych Zawadach, które zajęły 
drugą lokatę. Z pucharami za 
zajęcie trzeciego miejsca wró-
cili chłopcy z PSP z Jedlanki 
i dziewczęta z PSP ze Wsoli. 
Ciekawostką był fakt dotar-
cia na miejsce startu zespołu 
z Jedlanki wraz z dyrektorem 
placówki Ryszardem Dziurą na 
…rowerach. Nie przeszkodziło 
to jednak w zdobyciu histo-
rycznego medalu dla szkoły.  

Drużyny piłkarskie 
 na plusie

Rozgrywki piłki nożnej prze-
kroczyły półmetek  pierwszej 
rundy. W lidze okręgowej, 
występująca w roli benia-
minka, drużyna Drogowca 
Jedlińsk spisuje się bardzo 
dobrze. Z dziesięciu dotych-
czas rozegranych spotkań 

Jedlińsk połowę rozstrzy-
gnął na swoją korzyść, jeden 
mecz zremisował i poniósł 
cztery porażki. Dotychcza-
sowa 16-punktowa zdobycz  
pozwala na zajmowanie bez-
piecznego miejsca w środku 
stawki.  Tabela  została podzie-
lona na trzy części. Pięć ekip, 
które walczą o liderowanie, 
dzieli zaledwie dwa punkty. 
Kolejne siedem drużyn, wśród 
których jest Jedlińsk,  tworzy 
środkową część. Cztery ostat-
nie  zespoły  (spada cztery z 
ligi),  które zgromadziły do tej 
pory nie więcej niż 6 pkt. wal-
czyć będą o utrzymanie. Strata 
do poprzedzającej ich drużyny 
to już 4 punkty. Drogowiec 
ostatnie spotkanie wygrał 

ze słabym  Potworowem 5:0 
a Tomasz Janiszewski po 
ustrzeleniu hat- tricka  został 
umieszczony w jedenastce 
kolejki.  Bardziej wyrównana 
sytuacja jest w grupie 1. klasy 
A, w której występuje Strażak 
Kratki.pl Wielogóra.  Zespół 
gra w …  „kratkę”  odnosząc 4 
wygrane, 2 remisy i 3 porażki. 
Stosunkowo wysoka 6. pozycja  
w ligowej układance zapew-
nia spokojną grę, ale różnice 
punktowe pomiędzy zespołami 
są niewielkie i  mogą nastąpić 
jeszcze znaczne roszady na 
koniec rundy. Dobrze spisują 
się w rozgrywkach  drużyny 
młodzieżowe.  W lidze okręgo-
wej rocznika 2001  Drogowiec 
prowadzi, mając „na rozkła-
dzie” m.in. MSPN Radomiak. 
Wygrana w tym meczu to 
skuteczny rewanż za porażkę 
w inaugurującym spotkaniu. 
W roczniku 2003 Jedlińsk 
jest drugi, tracąc do lidera z 
Wieniawy 5 pkt. Sporo uczyć 
się muszą najmłodsi chłopcy 
występujący w rozgryw-
kach rocznika 2005, którzy  

dotychczas zdobyli tylko 3 
punkty i  wyprzedzają jedy-
nie ekipę Energii Kozienice. 
Dobra praca z młodzieżą tre-
nerów Łukasza Kurka, Erne-
sta Pawelca i Pawła Mar-
chewki zaowocowała powo-
łaniami młodych piłkarzy 
Drogowca do kadr wojewódz-
kiej i okręgowej. W kadrze 
Mazowsza rocznika 2003 
znalazł się Kacper Imiołek.   
W tym samym roczniku na kon-
sultacjach okręgu byli Adrian 
Kobza i Hubert Zegarek. Do 
kadr ROZPN zaproszono także 
Gustawa Ptaszka w rocz-
niku 2005 oraz Dawida Rojka  
w roczniku 2004. 

Talent 
w tenisie stołowym

Uczennica PSP w Jedlińsku 
Wiktoria Serafin zajęła drugie 
miejsce w I Turnieju Kwalifi-
kacyjnym Żaczek w tenisie 
stołowym w Warszawie.  Wik-
toria, która trenuje  w IKTS 
Broń Radom, sprawiła wielką 
niespodziankę. Pokonała 3:1 
w pierwszym spotkaniu Zofię 
Śliwkę z Bogorii Grodzisk 
Mazowiecki a w kolejnym 
wyeliminowała rozstawioną 
z „jedynką” Dorotę Sass z 
GLKS Nadarzyn także 3:1. W 
półfinale gładko wygrała 3:0 
 z kolejną reprezentantką 
Bogorii Barbarą Sarnowską.  
W finale nie sprostała turnie-
jowej   „trójce” Kindze Teo-
dorczuk z SP Mordy (siedlec-
kie) przegrywając 0:3. Przed 
Wiktorią  start w turnieju 
ogólnopolskim w Jastrzębiu
-Zdroju, który odbędzie się  
na początku listopada. 

Krystian Kilar 

Biegacze z PSP Jedlińsk także okazali się najlepsi  
w powiecie.•

Wiktoria Serafin (druga z lewej) z trenerem Stefanem  
Wielgusem w gronie zwycięzców WTK w Warszawie. •

Kacper Imiołek zagra  
w kadrze Mazowsza.•



24

IV Jarmark Ludowy w Bierwcach
Już po raz czwarty w niedzie-

lę 13 września w Bierwcach 
odbył się Jarmark Ludowy zor-
ganizowany przez Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi Bierwce i 
Okolic przy współpracy z Lokal-
ną Grupą Działania „Razem dla 
Radomki” oraz Publiczną Szko-
łą Podstawową w Bierwcach. 

Zadanie publiczne Jarmark 
Ludowy „Zdrowo i wesoło: sport 
– rekreacja – wypoczynek”, reali-
zowane przez Stowarzysze-
nie, współfinansowane było z 
budżetu Gminy Jedlińsk. Celem 
wydarzenia było pokazanie 
piękna sztuki i kultury ludowej 
polskiej wsi oraz aktywizacja 
mieszkańców, stowarzyszeń, 
sołectw i grup nieformalnych.

Ten rodzinny i radosny dzień 
uświetniły występy grup śpie-
waczych i zespołów ludowych, 
które wielokrotnie gościliśmy już 
na bierwieckiej scenie: Zespół 
dziecięcy PSP Bierwce, Zespół 
ludowy pieśni i tańca „Wola-
nianki”, Kapela Jana Wochniaka 
z Wieniawy, Antoni Kwiatkow-
ski z Piaseczna k. Warszawy, 
Kapela Tomasza Stachury z Gra-
bowskiej Woli, Zespół ludowy 
„Kalina” z Marianowic, Kapela 
Braci Tarnowskich, Zespół śpie-
waczy „Bieniędzice” z Kapelą 

Czesława Golińskiego, Zespół  
śpiewaczy „Wieniawa”.

Miłym akcentem tegorocznego 
Jarmarku były pokazy taneczne 
isportowe grup dziecięcych 
oraz konkursy: fotograficzny, 
taneczny, a przede wszystkim 
konkurs kulinarny „BIERWIECKA 
BABA”. Pyszne i pięknie przy-
strojone baby to nie tylko świa-
dectwo kulinarnych zdolności 
naszych mieszkanek, ale także 
wyraz ich zmysłu estetycznego. 
Nagrodzeni brawami laureaci i 
uczestnicy konkursów, odebrali 
nagrody ufundowane przez 
Wójta Gminy oraz lokalnych 
przedsiębiorców. W chwilach 
wolnych od występów i kon-
kursów można było odwiedzić 
również stragany, na których 
zaprezentowali swoje prace 
miejscowi artyści: Monika Imio-
łek (origami) i Andrzej Sławiński  
(rzeźba ludowa).

Jak przystało na ludowy jar-
mark i staropolską gościnność 
nie zabrakło poczęstunku – gril-
lowane kiełbaski, kaszanka i gro-
chówka serwowane były przez 
cały czas trwania zabawy, która 
trwałą do późnych godzin wie-
czornych.

Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Bierwce i Okolic

24 września 2015r. w Sali 
Koncertowej Urzędu Mia-

sta w Radomiu odbył się koncert 
w ramach ogólnopolskiej akcji  
„Symfonia Serc”. 

Od kilku lat członkowie Stowarzysze-
nia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic oraz 
wielu mieszkańców gminy Jedlińsk bar-
dzo licznie biorą udział w tym koncercie  
charytatywnym.

Podczas koncertu wystąpili tenorzy 
Dariusz Stachura i Tadeusz Szlenkier 
przy akompaniamencie Orkiestry Sym-
fonicznej Zespołu Szkół Muzycznych 
im. Oskara Kolberga w Radomiu pod 
dyrekcją Przemysława Zycha. Koncert 
poprowadził Tomasz Kamel. Stowarzyszenie z Bierwiec na wspólnym zdjęciu z Wójtem Kamilem Dziewierzem.•

Koncert charytatywny „Symfonia Serc”
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