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Po raz piaty, 2 czerwca organizowaliśmy 
„Dzień Dziecka na sportowo” na stadionie 
,,Królewskich” w Jedlni.

Dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli 
jak również darczyńców, dzieci w tym 
roku miały do swojej dyspozycji między 
innymi: zjeżdżalnie, loterię z mnóstwem 
fantów do wygrania, słodycze i lody, pop-
corn i watę cukrową do woli. Gry, zaba-
wy i konkursy z nagrodami, pod czujnym 
okiem trenerów i opiekunów cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem, chyba nie 
było dziecka, które nie chciałoby brać w 

DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO 2019
nich udziału. Wszystkie słodkości i zaba-
wy były za symboliczny uśmiech dziecka 
i za dziękuję.

Bardzo dużym zainteresowaniem cie-
szyło się studio tatuażu malowania twarzy, 
włosów oraz tradycyjnie fotka z klaunem. 
Pogoda dopisała, deszcz padał wszędzie 
tylko nie u nas. W Jedlni zaczęło podać po 
rozdaniu ostatniego wygranego fanta.

dziękuję w imieniu organizatorów
Jan Gębczyk
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GENERAŁ JAN HENRYK DĄBROWSKI W JEDLNI

Postać Generała Dąbrowskiego jest znana w każdym 
zakątku Polski, ale nie każdy zakątek Polski może po-
szczycić się związkami z legendarnym założycielem Le-
gionów Polskich we Włoszech. Do tego elitarnego gro-
na zalicza się Jedlnia, w której Pan Generał Dąbrowski 
stacjonował podczas wojny polsko-austriackiej w 1809 r. 
Wobec tego, w obliczu 210 rocznicy tych wydarzeń, war-
to przypomnieć okoliczności tego wydarzenia, gdyż były 
one wyjątkowe w historii Polski i stanowią piękną spuści-
znę narodową, z której możemy być nieustannie dumni. 

Wstępem do opisywanych tu wydarzeń, był III rozbiór 
Rzeczypospolitej w 1795 r., w wyniku którego zlikwido-
wano państwo polskie i przyłączono Zachodnią Małopol-
skę (tj. ziemie leżące pomiędzy rzekami Wisłą i Pilicą) 
do Austrii. Jedenaście lat później na ziemie polskie wkro-
czył Napoleon Bonaparte, pokonał Prusaków i Rosjan i 
utworzył w 1807 r. Księstwo Warszawskie, które jednak 
nie obejmowało Zachodniej Małopolski, gdyż w tej woj-
nie nie uczestniczyła Austria i dlatego, granicę pomiędzy 
Austrią i Księstwem Warszawskim wytyczono wzdłuż 
rzeki Pilicy. 

Wszystko zmieniło się dopiero w 1809 r., gdy Austria 
zaatakowała Francję, oraz jej sojuszników, czyli Saksonię 
i Księstwo Warszawskie, do Którego, armia austriacka 
wkroczyła 15 kwietnia 1809 r. i ruszyła prosto na War-
szawę. Olbrzymia dysproporcja sił pomiędzy wojskami 
wróżyła naszą rychłą klęskę, gdyż oddziały austriackie 
liczyły ok. 31 tys. żołnierzy, zaś nasze wojsko, które mo-
gło wyjść w pole, składało się zaledwie z ok. 14 tys. żoł-

nierzy. Mimo to, kilka kilometrów przed Warszawą, pod 
Raszynem, naprzeciw wojsk austriackich stanął Naczelny 
Dowódca Wojsk Polskich gen. dyw. Józef ks. Poniatow-
ski ze wszystkimi naszymi oddziałami. Jak dramatyczny 
przebieg miała bitwa, która się wtedy rozegrała (19 kwiet-
nia 1809 r.) niech świadczy fakt, że w decydującej chwili, 
wobec wycofywania się naszych żołnierzy pod naporem 
austriackim, do walki włączył się sam Książę Wódz i na-
rażając życie, w pierwszym szeregu poprowadził polskich 
żołnierzy do zwycięskiego kontrnatarcia. 

Nasze zwycięstwo taktyczne w bitwie pod Raszynem, 
które uchroniło Wojska Polskie przed rozbiciem, a tak-
że możliwość bronienia się w Warszawie, były silnymi 
argumentami w negocjacjach pomiędzy dowódcami obu 
wojsk, do których doszło po bitwie. Jednakże, Książę Jó-
zef zaproponował oddanie Warszawy bez walki, prosząc 
w zamian tylko o możność bezpiecznego przejścia Wojsk 
Polskich na wschodnią stronę Wisły. Na szczęście arcy-
książę Ferdynand d’Este nie zauważył podstępu i wyraził 
zgodę i od tej pory, aż do końca wojny, Wisła, przez którą 
Austriacy nie mieli jak się przeprawić na wschód, stała 
się naturalną przeszkodą uniemożliwiającą dopadnięcie i 
rozbicie słabszych Wojsk Polskich. Natomiast, Warszawa 
stała się „więzieniem” dla Austriaków, gdyż warszawia-
cy okazali wrogość i stało się jasne, że gdyby wojska au-
striackie opuściły Warszawę, aby podbić resztę Księstwa 

Książka, którą miał JHD za pazuchą podczas bitwy i która 
zatrzymała kulę i uratowała mu życie 

Generał Jan Henryk Dąbrowski

Wjazd do Poznania w 1807 r.
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Warszawskiego, to warszawiacy już by ich nie wpuścili 
do Stolicy i musieliby oblegać Warszawę. 

Wobec tego „uziemiony” w Warszawie arcyksiążę 
Ferdynand wysłał kilka mniejszych oddziałów, aby spró-
bowały zdobyć kilka miast polskich, ale nie przyniosło to 
efektów, a w dodatku, zewsząd docierały wiadomości zło-
wrogie dla Austriaków. Przede wszystkim, okazało się, 
że Wojska Polskie pod wodzą Księcia Józefa, po przejściu 
przez Wisłę odbiły z rąk austriackich Lubelszczynę, Za-
mojszczyznę i Sandomierz. Ponadto, Generał Dąbrowski 
w Wielkopolsce zorganizował z ochotników dywizję li-
czącą ok. 7 tys. żołnierzy i zaczął wypierać oddziały au-
striackie, zbliżając się w stronę Warszawy. Natomiast, na 
froncie południowym okazało się, że Napoleon Bonapar-Winna Góra – kościół

Sarkofag w kościele w Winnej Górze 

Winna Góra – nowy pałac wzniesiony przed 1910 r. w miejsce starego 

dokończenie na str. 13
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SAKRAMENT BIERZMOWANIA W PARAFII ŚW. MIKOŁAJA

30 kwietnia w czasie mszy św. o godzinie 18.00 mło-
dzież klas VIII i III gimnazjum w Jedlni otrzymała z 
rąk o. Eugeniusza Augustyna Opata Zakonu Cystersów 
z Wąchocka Sakrament Bierzmowania. Jest on dopełnie-
niem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane w 
sakramencie chrztu, czyli nowego życia z wody i Ducha 
św. Podczas homilii opat nauczał o tym, jak powinien za-
chowywać się prawdziwy chrześcijanin.

Powinien świadczyć o swojej wierze w każdej chwili 
życia. Mszę św. koncelebrowali także ks. Czesław Prze-
włocki i ks. proboszcz Janusz Smerda. Po Komunii św. 
młodzież wyraziła swoje podziękowanie. Najpierw o. 

Eugeniuszowi za udzielenie Sakramentu Bierzmowania, 
następnie rodzicom, księżom, dyrekcji, nauczycielom, 
wychowawcom, świadkom i wszystkim, którzy pomo-
gli właściwie przygotować się do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania i otaczali ich swoją modlitwą. Młodzież 
podziękowała także ks. Jarosławowi Grabce za przygoto-
wanie oraz panu organiście Łukaszowi i scholi.

Módlmy się za młodzież, która przyjęła Sakrament 
Bierzmowania, aby dzięki niemu pełniej uczestniczyła w 
zbawczym posłannictwie Jezusa Chrystusa dzięki otrzy-
manej szczególnej łasce Ducha Świętego.

G. Rojek

CZERWIEC MIESIĄCEM NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

„W społeczeństwie, w któ-
rym coraz szybciej rozwija 
się technika i informatyka, w 
którym pochłonięci jesteśmy 
tysiącem często sprzecznych 
dążeń, człowiek może zagubić 
centrum – centrum samego 
siebie. Ukazując nam swoje 
Serce, Jezus przypomina prze-
de wszystkim, że właśnie tam 
– we wnętrzu człowieka roz-
strzyga się los każdego, wy-
bór między śmiercią a życiem 
w wymiarze ostatecznym. On 
sam daje życie w obfitości, 
które pozwala naszym ser-

com, czasami zasklepionym 
w obojętności i egoizmie, ot-
worzyć się na wyższą formę 
życia”. 

  św. Jan Paweł II
W Kościele katolickim to 

miesiąc szczególnej czci Naj-
świętszego Serca Jezusa. Za-
chęcamy do modlitwy litanią 
do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. 

Serce Jezusa, Syna Ojca 
Przedwiecznego, zmiłuj się 
nad nami…

ks. Janusz Smerda
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DO CZEGO POTRZEBNY JEST KOŚCIÓŁ?
Coraz częściej Kościół jako instytucja staje się obiek-

tem oceny, krytyki i ataków. Niewątpliwie jedną z przy-
czyn jest grzech. Dziś szczególnie akcentuje się przypadki 
grzechu pedofilii popełnione przez niektórych kapłanów. 
Nie ulega wątpliwości, że tak ciężkie grzechy muszą być 
piętnowane a sprawcy ukarani. Jednak coraz bardziej 
przekonuję się, że oskarżycielami Kościoła są głównie 
ludzie niewierzący, ateiści, którzy publicznie zaprzecza-
ją boskiemu pochodzeniu Kościoła. Dlatego jako kapłan 
chcę podzielić się z wami i przypomnieć podstawowe 
prawdy dotyczące Kościoła a także powiedzieć kolejny 
raz słowo przepraszam, przepraszam za każdy grzech ka-
płanów.

Czym jest Kościół? Kto go ustanowił? Do jakiej misji 
został powołany i co jest jego podstawową misją?

Kościół to Wspólnota ludzi wierzących w Boga. Zało-
życielem jest sam Jezus Chrystus, który w wieczerniku 
zesłał na apostołów Ducha Świętego. Św. Łukasz umiesz-
cza opowieść o zesłaniu Ducha Świętego w 2 rozdziale 
Dziejów Apostolskich. Od tego momentu Duch Święty 
jest mocą i życiem Kościoła oraz źródłem jego jednoś-
ci. Dlatego mówimy, że Kościół jest mistycznym ciałem 
Chrystusa, którego Jezus jest głową, a my jego członka-
mi. 

To Chrystus żyje w Kościele i daje życie Kościołowi, 
On też decyduje o jego istnieniu. Przez posługę kapłanów 
sam Chrystus udziela życia Bożego swoim wiernym po-
przez sakramenty święte. Przyjmując je, zarówno kapłani 
jak i wierzący w sposób duchowy i rzeczywisty jednoczą 
się z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem. 
Sakramenty są darem Chrystusa, które pomagają wiernym 
do zbawienia. Tylko Kościół może udzielać sakramen-
tów, albowiem Duch Święty, który mieszka w Kościele 
w sposób nadprzyrodzony działa przez nie w wierzących. 
Poza Kościołem nie ma sakramentów i o wiele trudniej 
jest zbawić się człowiekowi, który do Kościoła nie należy 
i nie praktykuje życia sakramentalnego. Nie chodzi tu o 
samą przynależność formalną, bo ta nie gwarantuje nam 
zbawienia, ale połączona z gorliwym życiem sakramen-
talnym jest pewną drogą do zbawienia. Do sakramentów 
Kościoła Katolickiego należą: chrzest, bierzmowanie, 
Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, 
małżeństwo. Udzielanie sakramentów to jedno z najważ-
niejszych zadań Kościoła. Jeżeli postrzegamy Kościół 
tylko jako instytucję podobną do korporacji czy firmy to 
faktycznie przynależność do niego jest kwestią czasu i w 
takiej postawie nie ma miejsca na uznanie Kościoła jako 
dzieła Chrystusa.

Bardzo ważnym wymiarem życia Kościoła są jego 
członkowie. Kościół jest silny i wiarygodny nie tylko 
wiarą i gorliwością kapłanów ale także wiarą i gorliwoś-
cią swoich wyznawców czyli wyznawców Chrystusa. 

Niemal od samego początku istnienia Kościoła poja-
wiały się głosy, że jego czas się skończy, że upadnie, lu-
dzie odejdą. Próbowali go zniszczyć wielcy tego świata, 
reżimy i totalitaryzmy, walczyli z nim ateiści i wrogowie 

Kościoła. Nawet wewnątrz Kościoła pojawiali się tzw. 
reformatorzy, którzy doprowadzali do rozłamów i po-
działów w jego wspólnocie. Jednak od wszystkich słów 
fałszywych proroków, nieprzyjaciół Kościoła i krytyków, 
którzy z pogardą i łatwością zwiastują upadek Kościoła, 
jeszcze bardziej dobitnie wybrzmiewają słowa Jezusa 
Chrystusa, które wypowiedział do apostołów i Szymona 
Piotra: 

Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój Koś-
ciół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klu-
cze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, 
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, bę-
dzie rozwiązane w niebie (Mt 16, 13–19). 

O sile i wiarygodności Kościoła na przestrzeni wie-
ków świadczą wierni wyznawcy świeccy i duchowni, 
męczennicy, obrońcy wiary, święte rodziny, matki i ojco-
wie, zakonnice i zakonnicy, prześladowani chrześcijanie i 
wszyscy, którzy cierpieli i cierpią dla imienia Chrystusa. 

W obliczu tak wielu świadectw niezłomnej wiary, 
napomnieniem i zachętą do wytrwania są dla nas słowa 
Chrystusa: Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu 
bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja 
jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będzie-
cie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważaj-
cie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze 
nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi 
i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a 
miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero 
początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą 
was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich naro-
dów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje 
się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni dru-
gich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i 
wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się niepra-
wość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, 
ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o królestwie będzie 
głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim naro-
dom. I wtedy nadejdzie koniec. (Mt 24, 4–14).

Jako współcześni chrześcijanie należymy do wielkiej 
społeczności Kościoła słabego i grzesznego ale i święte-
go. Niech przykłady świętych wyznawców będą dla nas 
umocnieniem, niech podnoszą nas na duchu i uzdalniają 
do gorliwej modlitwy za siebie wzajemnie ale i za cały 
Kościół. My kapłani także potrzebujemy waszego świa-
dectwa wiary i modlitwy, pomocy w duszpasterstwie, 
życzliwej rady i braterskiego pouczenia. Czasami ludzie 
zapominają o tym, że pochodzimy z takich rodzin jak wa-
sze, że do dobrej służby Bogu i ludziom potrzebujemy 
waszej pomocy i wsparcia. 

Pierwsi chrześcijanie okazywali wiarę i miłość po-
przez troskę o sprawy społeczne, uczciwość zawodową, 
przykładne życie rodzinne oraz życzliwe nastawienie wo-
bec innych, gorliwą modlitwę i troskę o wspólnotę Koś-
cioła. Żyli tak dzięki spójności wiary i życia. 

Wiara jest darem, łaską samego Boga ale i zadaniem. 
Powielane przez wielu hasło: wiara tak – Kościół nie – jest 
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wielkim niezrozumieniem misji Chrystusa i Kościoła. To 
właśnie Kościół jest społecznością Jego uczniów, w której 
On sam jest obecny i działa. To Kościół jest miejscem i 
gwarantem zbawienia. Wiadomo, że sama formalna przy-
należność do Kościoła nie daje nam pewności zbawienia, 
potrzebna jest właściwa postawa chrześcijańska. Dlatego 
nasza gorliwość w wierze i dobry przykład mogą bardzo 
pomóc nie tylko nam samym, także niewierzącym i sła-
bym w wierze w odkryciu nadprzyrodzonej misji Chry-
stusa i Jego Kościoła.

W niełatwych czasach dla naszej wiary niech umoc-
nieniem będą słowa św. Pawła do Rzymian:

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? 
Utrapienia, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, 
niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym 
odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umi-
łował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani anio-
łowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani 
przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani 
jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od 
miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu na-
szym. (Rz 8, 31B–35. 37–39).

oprac. ks. J. Smerda

TAKA JEST NASZA WIARA – DEKALOG
PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ

Często słyszymy, że chrześcijańskie świętowanie nie-
dzieli wypiera kultura weekendu. W niedzielę oblegane 
są centra handlowe i galerie. Dworce i lotniska zaludniają 
się weekendowymi turystami. Nawet niektórzy katolicy 
podczas urlopu czy wakacji czują się zwolnieni z obo-
wiązku uczestniczenia we Mszy świętej. To prawda, że w 
kulturze konsumpcyjnej zmienia się sposób świętowania 
niedzieli, ale przecież dla nas i wielu katolików niedzielna 
Eucharystia pozostaje w centrum życia. Wszystko zależy 
od poziomu naszej wiary i relacji z Bogiem. 

Dlatego warto wziąć na duchowy warsztat swojego 
serca następujące pytania. Jak wygląda moja relacja z 
Bogiem? Czy ogranicza się tylko do niedzielnej lub świą-
tecznej obecności w kościele? Jeśli tak, to czas to zmie-
nić! Życie doczesne jest zbyt cenne i krótkie by nie zawal-
czyć w nim o życie wieczne. Bóg Cię stworzył na swój 
obraz i podobieństwo. Rozmawiaj ze swoim Bogiem! 
Szukaj Go! Pytaj! Proś o pomoc i mądrość! Nie uważaj 

Boga jak „bozi” z paciorka dziecięcego, nie pozostawaj 
na poziomie dziecka. Niech wraz ze wzrostem twojego 
ciała i umysłu wzrasta dojrzałość w wierze i postrzeganiu 
Boga. Ucz się wierności systematyczności w modlitwie i 
codziennie powierzaj Bogu siebie i rodzinę. Czytaj Słowo 
Boże, bo w nim znajdziesz drogowskazy na drodze do 
nieba. Nie wstydź się wiary i przynależności do Kościoła 
Chrystusa, ale z całych sił mierz się z lenistwem ducho-
wym. Korzystaj systematycznie z sakramentów świętych, 
bo przez nie Bóg daje umocnienie i siłę duchową. Wtedy 
nie będzie w twoim życiu dylematów co wybrać: Mszę 
świętą czy galerię handlową? Wierność przykazaniom 
czy łamanie Bożego prawa? Poświęcenie czasu dla rodzi-
ny czy egoistyczne skupianie się na sobie? Nieopanowane 
używanie świata czy pogłębienie wiary i życia we wspól-
nocie Kościoła? To nie Panu Bogu potrzebna jest Twoja 
modlitwa ale Tobie, to Ty bez niej ubożejesz. 

oprac. ks. Janusz Smerda

NASI ŚWIĘCI PATRONI

Nie tak dawno okresem Adwentu rozpoczął się nowy 
rok liturgiczny, a po nim nowy rok kalendarzowy. Koś-
ciół katolicki poza świętami nakazanymi każdego dnia 
w liturgii wspomina świętych lub błogosławionych. Nasi 
imiennicy i patroni – błogosławieni i święci – są naszymi 
przewodnikami w wierze. Czy znamy naszych imiennych 
świętych patronów? Jakie wartości cechowały Ich pod-
czas ziemskiego życia? Wielu z nich za życia wykazało 
się pobożnością, odwagą, męstwem, zaangażowaniem w 
realizację swego powołania, rozwijania w sobie wszyst-
kich talentów i darów, pokorą, skromnością, pomaganiem 
potrzebującym. Stali się w ten sposób doskonałymi naśla-
dowcami Chrystusa. Nie byłoby to możliwe, nie staliby 
się w pełni świętymi bez wielu wyrzeczeń i bez udziału 
Łaski Bożej, na którą zawsze byli otwarci. Nasi święci 
i błogosławieni podczas ziemskiego życia musieli poko-
nać wiele trudności, na pewno były one dużo większe od 
współczesnych. Wielu z nich pracowało bez wytchnienia, 
wielu cierpiało, wielu cierpiąc umierało wskutek zadawa-
nych tortur pod presją wyrzeczenia się wiary w Chrystu-

sa. Pan Bóg był dla Nich natchnieniem, lekarstwem, wy-
trwałością i nadzieją. Dzięki połączeniu łaski Bożej oraz 
własnego wysiłku nie tylko przezwyciężali przeciwności 
codziennego życia, ale też pomagali w tym innym… I 
dziś nadal nam pomagają. Kult świętych i błogosławio-
nych jest naszym wchodzeniem w relacje z Nimi, a przez 
to obcowaniem z samym Panem Bogiem. Kim są święci 
patroni? To nasi bracia i siostry – święci w niebie. Prze-
szli oni przez ziemię, doświadczyli wszystkiego, co jest 
związane z losem ludzkim, przeszli przez śmierć, która 
ich nie zmogła – żyją nadal. Radują się oglądaniem Boga 
– Pana życia i śmierci. Czy w naszych codziennych mod-
litwach prosimy o wstawiennictwo świętych, czy raczej 
nasze modlitwy kierujemy bezpośrednio do Pana Boga. 
Potrzebujemy świętych, bo są to Ci, którzy zawsze o nas 
pamiętają, wstawiając się za nami w niebie. W naszych 
modlitwach prośmy świętych, aby wspierali nasze co-
dzienne wysiłki dążenia ku świętości.

Wiesław Jaroszek
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Bo wszędzie gdzie życie i mienie człowieka
Gotowy potargać na strzępy los zły
Spieszymy z pomocą, bo nie ma co zwlekać
Rycerze Floriana to my!
Dzień 3 maja 2019 roku jest dniem szczególnym i bar-

dzo ważnym w życiu jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej Jedlnia. W przededniu obchodów Dnia Strażaka 
został poświęcony i symbolicznie przekazany nowy sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy. Uroczystości rozpoczęły 
się przemarszem druhów oraz pocztów sztandarowych do 
kościoła na mszę świętą. W uroczystościach brały udział 
jednostki i poczty sztandarowe z Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Jedlni, Jaroszek, Czarnej, Pionek, Suchej, 
Lasek oraz Jedlni Letnisko. Po mszy świętej dowódca 
uroczystości druh Janusz Mróz przeprowadził podod-
dział, poczty sztandarowe oraz wszystkich uczestników 
pod budynek remizy na dalszą część uroczystości.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz 
samorządowych władze Gminy Pionki z Panem Wójtem 
Mirosławem Ziółkiem na czele. Przewodniczący Rady 
Gminy Dariusz Gonciarz oraz Radni Gminy Pionki, 
przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca 
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwo-
wej Straży Pożarnej st. bryg. mag inż. Mirosław Jasztal, 
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rado-
miu st. bryg. mgr inż. Marek Krassowski, Dowódca JRG 4 
w Pionkach mł. bryg. Grzegorz Wikaliński, zast. dowódcy 
JRG 4 w Pionkach kpt. Tomasz Wilk, Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazo-
wieckiego druh Zbigniew Gołąbek, Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowe ZOSP RP w Radomiu druh Paweł Tuzi-
nek, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP w Pionkach druh Tomasz Kęska, Komendant Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pionkach druh 
Andrzej Kapusta, przedstawiciele organizacji i stowarzy-
szeń działających na terenie naszej parafii: Stowarzysze-
nie Jedlnia, Orkiestra Boni Angeli, Królewskie Źródła, 
Klub sportowy Królewscy Jedlnia, Duszpasterze naszej 
parafii w Jedlni, dyrektor PSP w Jedlni, Pani kierownik 
biblioteki gminnej, przedstawiciele Dyrekcji Regionalnej 
Lasów Państwowych w Radomiu, nadleśnictwa Radom 
i Kozienice, Komendant Komisariatu Policji w Pionkach 

UROCZYSTOŚCI PRZEKAZANIA SAMOCHODU DLA JEDNOSTKI OSP W JEDLNI

podkom. Tomasz Warelis oraz mieszkańcy naszej para-
fii. Dowódca uroczystości złożył meldunek zastępcy Ko-
mendanta Mazowieckiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie st. bryg. mag inż. Mirosławowi Jasztalowi. 
Wszystkich przybyłych gości powitał naczelnik jednost-
ki OSP druh Andrzej Mróz, po czym nastąpiło uroczyste 
przekazanie kluczyków i dowodu rejestracyjnego naczel-
nikowi OSP, który następnie przekazał je kierowcy druho-
wi Tomaszowi Mrozowi. Przecięcia wstęgi dokonał Wójt 
Gminy Pionki Mirosław Ziółek wraz z matką chrzestną 
sołtysem wsi Jedlnia Panią Barbarą Błazik.

Proboszcz naszej parafii ksiądz Janusz Smerda dokonał 
poświęcenia nowego samochodu pożarniczego. Druhowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni w dowód podzięko-
wania przekazali symboliczne statuetki, przedstawiające 
strażaka wychodzącego z płomieni instytucjom, które 
współfinansowały zakup samochodu. Uroczystość prze-
kazania samochodu była okazją do uhonorowania statu-
etką oraz dyplomem młodego druha jednostki, Kacpra 
Guzy, który udzielił koledze pierwszej pomocy w szko-
le podczas zajęć, gdy ten stracił przytomność i przestał 
oddychać. Druhowie jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Jedlni, którzy w sposób szczególny przyczynili 
się do zakupu tego samochodu zostali wyróżnieni przez 
marszałka Adama Struzika pamiątkowymi dyplomami z 
podziękowaniem. Dyplomy w imieniu marszałka wręczył 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
Województwa Mazowieckiego druh Zbigniew Gołąbek. 
Wyróżnieni druhowie to: Andrzej Wróbel, Stanisław Ru-
sek, Janusz Mróz, Andrzej Michalski, Andrzej Mróz oraz 
Tomasz Wróbel. Na koniec uroczystości prezes Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Jedlni druh Tomasz Wróbel po-
dziękował wszystkim przybyłym na tę doniosłą i jakże 
ważną dla jednostki uroczystość. Nie było i nie jest rzeczą 
łatwą pozyskanie samochodu dla jednostki, tym bardziej 
pozyskanie samochodu nowego. Druhom z jednostki 
OSP Jedlnia po długich staraniach to się udało. Starania 
w zakupie były już podjęte w roku 2015, za czasu działań 
poprzedniego zarządu z ówczesnym prezesem Józefem 
Kiragą na czele, jednak różne zawiłości i przeszkody z 
roku na rok odsuwały jednostkę od tego celu i za każdym 
razem z różnych względów druhowie byli pomijani na li-
ście przydziału.

dokończenie na str. 15
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Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo
    Józef Piłsudski
29 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Ja-

roszkach uczniowie uczcili rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja uroczystą akademią. Uczniowie w prze-
braniach oddających klimat epoki, ukazali sytuację 
polityczno-społeczną, która to wpłynęła na dążenie do 
ustanowienia tak ważnego aktu prawnego jakim jest Kon-
stytucja. Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
z roku 1791 była drugim na świecie, a pierwszym w Eu-
ropie, tak ważnym dokumentem, który regulował więk-
szość sfer działalności państwa. Została zaprojektowana 
w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego 
na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu poli-
tycznego Rzeczypospolitej. Jej ustanowienie nie uchroni-
ło nas niestety przed utratą niepodległości na długie 123 
lata, jednak dało Polakom nadzieję, że warto walczyć i 
wierzyć, że Polska może być wolna.

W drugiej części obchodów uczniowie starszych klas 
wzięli udział w „Biegu Niepodległości”, który powoli staje 
się tradycją w naszej szkole. Zadaniem uczestników było 
przebycie wyznaczonej trasy oraz rozwiązywanie zadań 

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
na specjalnie wyznaczonych punktach biegu. Zadania 
miały na celu sprawdzenie wiedzy historycznej uczniów. 
Wszystkie zespoły poradziły sobie bardzo dobrze i wy-
kazały się znajomością historii naszej Ojczyzny. Młodsi 
uczniowie natomiast brali udział w zabawach i quizach 
o tematyce historycznej, zorganizowanych specjalnie dla 
nich przez wychowawców. Zmagania zakończone zostały 
upieczeniem kiełbasek przy wspólnym ognisku.

Edyta Bator

Organizatorzy dziękują sponsorom i wszystkim tym, 
którzy przyczynili się, aby ten dzień na długo pozostał w 
pamięci dzieci. Na tegoroczny „Dzień Dziecka na sporto-
wo”, organizacyjnie i finansowo złożyli się następujący 
ludzie i instytucje: 
– Parafia św. Mikołaja w Jedlni pod opieką ks. Janusza 

Smerdy;
– Wójt Gminy Pionki Mirosław Ziółek;
– Przewodniczący rady gminy Dariusz Gonciarz wraz 

z radnymi Konradem Dąbrowskim, Piotrem Gębczy-
kiem, Sebastianem Sałkiem, Sławomirem Słomką, 
Tomaszem Wróblem;

– FIRMA „UNILEVER” (kącik lodowy) reprezentowa-
na przez Sebastiana Sałka – kapitana drużyny GKS 
Królewscy Jedlnia;

– Michał Golberg – MG-Net – Internet;
– Panie: Beata Milczarczyk i Edyta Amerek – Orkiestra 

Boni Angeli;

DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO W JEDLNI
– Ludzie dobrej woli: Marta i Robert Potacki, Jan Gęb-

czyk, Dariusz Tabor, Henryk Drela, Sylwester Drela, 
Jacek Kustra, Magda i Marcin Żurawski;

– Koło gospodyń wiejskich z Jedlni;
– Elektrobudowa;
– Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kozienice – reprezen-

towane przez Panią Sylwię Nowak;
– Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Rado;
– Podziękowania dla przedstawicieli współpracujących 

ze składem budowlanym: Michał z firmy Agrojet, Le-
szek z firmy Tytan, Mateusz z firmy Mag-Krak, Woj-
tek z firmy Greinplast, Damian z firmy Schmith, Piotr 
z firmy AutoJet;

– Za gry i zabawy prowadzone pod okiem: Pani Justyny 
Hyży oraz Łukasza Wrochnę, Marcina Skórę i Micha-
ła Modelewskiego, bardzo serdecznie dziękujemy.

dziękuję w imieniu organizatorów
Jan Gębczyk
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PORADY KONSUMENCKIE

W JAKIM TERMINIE SPRZEDAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO NAPRAWY RZECZY?
Konsumenci często skarzą się na 

długotrwałe naprawy rzeczy wad-
liwych zgłaszanych do sprzedawcy 
w ramach reklamacji. Sprzęt AGD 
i RTV to podstawowe wyposażenie 
niemal każdego domu. Dobrze wie-
my jat to jest, jeśli któryś ze sprzę-

tów niespodziewanie odmówi posłuszeństwa. Jeśli mamy 
szczęście znajdować się w okresie chronionym, np. w cza-
sie trwania rękojmi, czyli dwuletniej odpowiedzialności 
sprzedawcy za wady towaru, wynikającej z przepisów 
Kodeksu cywilnego lub posiadać oświadczenie gwaranta 
zapewniające naprawę w terminie określonym w doku-
mencie gwarancyjnym, wówczas zgłaszamy reklamację 
z nadzieją szybkiej naprawy, np. odkurzacza, telewizora, 
telefonu komórkowego. Szczególnie w tym ostatnim przy-
padku każdy dzień bez telefonu wydaje się wiecznością. 
Gwarant określa termin naprawy, często w ciągu czter-
nastu dni, ale nie dajmy się zwieźć tym zapewnieniom, 
ponieważ zdarza się, że inny zapis umowy gwarancyjnej 
mówi, że w przypadku konieczności sprowadzenia części 
z zagranicy termin naprawy ulegnie przedłużeniu, dokąd 
nie wiadomo. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli zgłaszamy 
reklamację z tytułu rękojmi. I tutaj oczekujemy załatwie-
nia sprawy w ciągu 14 dni, ale możemy się rozczarować, 

bowiem sprzedawca jest zobowiązany do wymiany lub 
usunięcia wady w rozsądnym czasie. Nie ma precyzyjne-
go terminu, w którym rzecz powinna być naprawiona. 

Co zrobić w sytuacji jeśli załatwienie reklamacji 
znacznie się przedłuża?

Nie ulega bowiem wątpliwości, że wada rzeczy naby-
tej ogranicza lub uniemożliwia korzystanie z niej zgod-
nie z przeznaczeniem. Dlatego gwarant, czy sprzedawca 
winien dochować należytej staranności i zwrócić nam 
rzecz naprawioną najszybciej jak to możliwe. Jeśli na-
prawa znacznie się opóźnia mamy prawo, zarówno przy 
gwarancji jak i rękojmi wyznaczyć drugiej stronie termin 
obligujący do załatwienia reklamacji z zagrożeniem, że 
po jego bezskutecznym upływie rozważymy odstąpienie 
od umowy. To powinno zmobilizować sprzedającego, czy 
serwis do skutecznego działania. Sprzedający nie może 
zatem zwodzić nas w nieskończoność obietnicą naprawy.

Miedzy innymi w takich sytuacjach konsument może 
skorzystać z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów, 
który podejmie interwencję na naszą rzecz u przedsię-
biorcy. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Radomiu i w 
Zwoleniu

Jadwiga Rojek

DZIŚ – JUTRO JEST HISTORIĄ

Redakcja Naszej Jedlni w kolejnych numerach chce zająć się 
odkrywaniem kart historii poszczególnych miejscowości naszej 
parafii. Prosimy o kontakt osoby, które mają różne dokumenty, 

np. zdjęcia lub inne informacje, archiwalia upamiętniające 
przeszłość wiosek parafii Jedlnia albo mogą nam opowiedzieć 
o codziennych wydarzeniach z życia w swojej miejscowości, o 
cenionych rzemieślnikach, o zasłużonych a wybitnych osobach, 

o zabytkach, zapomnianych mogiłach, życiu codziennym w 
Jedlni i miejscowościach okolicznych, o faktach mających 

historyczne znaczenie.

Można zgłaszać się bezpośrednio do ks. proboszcza Janusza 
Smerdy, można również pisać lub dzwonić do osób z zespołu 

redakcyjnego NJ (adresy i telefony w gazecie).
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I–III – umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach, 
miejsce zamieszkania poza terenem miejskim – 1 pkt.

W grupie klas I–III do projektu zakwalifikowało się 
siedmioro uczniów klasy 2 z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Jaroszkach: Helena Grzywacz, Joanna Jaroszek, 
Weronika Jaroszek, Jan Jasek, Karolina Molendowska, 
Katarzyna Stankiewicz, Maja Strojek. Troje uczniów He-
lena Grzywacz, Maja Strojek i Jan Jasek uzyskało naj-
większą liczbę punktów. Dzieci otrzymały indeksy z rąk 
Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich dr hab. inż. 
Elżbiety Sałaty, prof. nadzw. UTH oraz zostały pasowa-
ne na studentów przez Prorektora ds. badań naukowych 
dr hab. inż. Wojciecha Żurowskiego prof. nadzw. UTH 
w Radomiu. Po każdych zajęciach uczniowie otrzymują 
dyplomy oraz upominki. 

Anna Winiarska

UNIWERSYTET DZIECIOM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu przy współudziale 
Urzędu Miejskiego w Radomiu i Mazowieckiego Samo-
rządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział 
w Radomiu, w ramach projektu: „Uniwersytet dzieciom”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Oś 
Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 
rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyż-
szym, stworzył możliwość uczestniczenia dzieci i mło-
dzieży szkół podstawowych w zajęciach, które odbywają 
się w następujących blokach tematycznych:
1. Kształtowanie świadomości i wiedzy prawnej;
2. Warsztaty z zakresu Architektury i Wzornictwa;
3. Warsztaty z zakresu mediów cyfrowych i struktur 

przestrzennych;
4. Ciekawostki ze świata chemii;
5. Transport przyjazny dzieciom i turystyce;
6. Edukacyjna układanka (zajęcia z pedagogiki);
7. Matematyka dla dzieci;
8. Warsztaty informatyczne dla dzieci;
9. Fizyka nie taka trudna.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszkach odpowie-
działa na tę propozycję pozytywnie. Rekrutacja do pro-
jektu była przeprowadzona na podstawie zebranej liczby 
punktów wg kryteriów: osiągnięcia kandydatów w kon-
kursach przedmiotowych, tematycznych i sportowych (na 
szczeblu gminy lub powiatu 1 pkt, województwa 2 pkt, na 
etapie ogólnopolskim lub zagranicznym 3 pkt), dla klas 

OLA WYWALCZYŁA TYTUŁ MISTRZYNI POLSKI

W dniach 29–31 marca we Włoszakowicach (powiat 
leszczyński) odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów i 
Seniorów Pointfighting i Light Contact.

Podobnie jak przed tygodniem w Węgrowie, gdzie ry-
walizowali kadeci, również i tym razem bardzo dobrze 
spisali się zawodnicy Klubu Sportowego Centrum Tang 
Soo Do Pionki. Występując w czteroosobowym składzie 
wywalczyli oni 6 medali: 1 złoty, 3 srebrne i 2 brązowe.

Najlepiej zaprezentowała się debiutująca w grupie 

seniorek Aleksandra Grzywacz z Zadobrza. Ola wywal-
czyła tytuł mistrzyni Polski w najlżejszej kategorii walk 
pointfighting a w walkach light contact zdobyła srebrny 
medal. Warto dodać, że swoim występem Ola zwróciła 
na siebie uwagę trenera Kadry Polski pointfighting senio-
rów, który zamierza włączyć ją do narodowego teamu.

Również dwa medale wywalczyła debiutująca w ju-
niorkach Zuzanna Maj: srebrny w walkach pointfighting i 
brązowy w walkach light contact -70kg.

Srebrny medal w walkach pointfighting wywalczył 
także junior Jakub Grzywacz z Zadobrza a brązowy w 
tej samej formule zdobył senior Szymon Grabowski.

To był bardzo trudny turniej, w którym wzięło udział 
ponad czterystu zawodników z 68 klubów Polskiego 
Związku Kickboxingu. Wszystkie walki toczyły się na 
dystansie trzech dwuminutowych rund. Tempo walk było 
bardzo szybkie a poziom rywalizacji był bardzo wysoki.

Udział zawodników w mistrzostwach w Węgrowie 
odbył się w ramach realizacji zadania publicznego „Or-
ganizacja udziału reprezentacji powiatu radomskiego w 
kickboxingu i taekwondo w zawodach wojewódzkich i 
centralnych” i został sfinansowany ze środków Powiatu 
Radomskiego.
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te wkroczył do Austrii i zajął 
Wiedeń i klęską Austriaków 
jest bliska. 

W związku z tym, arcyksią-
żę Ferdynand, zagrożony od 
wschodu przez armię Księcia 
Józefa i od zachodu przez dy-
wizję Generała Dąbrowskiego, 
której wielkości nie znał i my-
ślał, że jest większa, niż była 
w rzeczywistości, zarządził 
na początku czerwca 1809 r. 
odwrót z Księstwa Warszaw-
skiego i przez Radom i Iłżę 
dotarł pod Sandomierz, gdzie 
znajdował się główny obóz 
Wojsk Polskich Księcia Józefa 
i w bitwie pod Wrzawami (12 
czerwca 1809 r.) po raz ostatni 
spróbował rozbić polską armię 
i znów bezowocnie. Co wię-
cej, w tym czasie dowództwo 
armii austriackiej podjęło de-
cyzję o koncentracji całej ar-
mii austriackiej w Austrii, aby 
pokonać Napoleona Bonaparte 
i dlatego, z końcem czerwca 
1809 r. rozpoczął się odwrót 
wojsk austriackich z Zachod-
niej Małopolski do Czech. 

Wobec tego, Książę Wódz 
Józef Poniatowski podjął de-
cyzję o wkroczeniu polskiej 
armii do Zach. Małopolski w 
celu wyparcia wszystkich wycofujących się oddziałów 
austriackich i zarządził koncentracje Wojsk Polskich w 
Radomiu. Stąd też, dnia 30 VI 1809 r. Pan Generał po-
prowadził trzon swej dywizji liczący ok. 4 tys. żołnierzy 

z Tarczyna, przez War-
kę (30 czerwca/1 lipca 
1809 r.), do Ryczywo-
łu (1/2 lipca 1809 r.), a 
ponieważ nie napotkał 
żadnego oporu ze stro-
ny wroga, więc ruszył 
w stronę Radomia. 

W tym miejscu war-
to zacytować fragment 
dziennika Ludwika 
Sczanieckiego, który 
w 1809 r. był oficerem 
w sztabie dywizji Ge-
nerała Dąbrowskiego i 
naocznym świadkiem 
opisywanych wyda-
rzeń: „2 Lipca. Dziś w 
nocy wyszliśmy z Ry-
czywoła do Kozienic, 

gdzie znaleźliśmy dużo wina nieprzyjacielskiego, którem 
nasi żołnierze, znużeni ciągłemi prawie marszami, się 
pokrzepili i nabrali nowych sił. Po dobrem więc śniada-
niu ruszyliśmy do Jelna [błąd w nazwie – chodzi o Jedlnię 
– przyp. AWG], gdzieśmy przez noc stali. 3 Lipca. Przy 
niepogodnym czasie opuściliśmy rano nasze nocne sta-
nowisko. […] Wchodząc do Radomia niejako w tryumfie 
pośród oklasków radości ludu byliśmy przyjmowani nie 
tylko jako zwycięzcy, ścigający nieprzyjaciela, ale jako 
wybawcy naszych współbraci.” („Pamiętniki Ludwi-
ka Sczanieckiego pułkownika Wojsk Polskich”, Poznań 
1863, s.100, 101). 

Jak z powyższego wynika, trzon dywizji Generała Dą-
browskiego stacjonował w Jedlni z 2 na 3 lipca 1809 r. i 
z pewnością był równie gorąco witany, jak w Radomiu. 
Należy również domniemać, że Generał Dąbrowski obrał 
swą kwaterę główną w dworze w Jedlni, ewentualnie na 
plebani, natomiast zwykli żołnierze spali po stodołach 
i chałupach, a także obozowali wokół Jedlni i spali pod 
gołym niebem, lub w wojskowych namiotach. Poza tym, 
niektórzy żołnierze z pewnością wstąpili do kościoła w 
Jedlni, gdyż 2 VII 1809 r. wypadał w niedzielę. I jak moż-
na przypuszczać, stacjonowanie dywizji Pana Generała 
Dąbrowskiego, było też okazją, aby przynajmniej nie-

Mapa „Księstwa Warszawskiego w 1809 r.” (1) liniami ukośnymi oznaczono ziemie, które zostały 
odbite podczas wojny polsko-austriackiej w 1809 r. z rąk austriackich i przyłączone do Księstwa 

Warszawskiego na mocy traktatu pokojowego zawartego w Schönbrunn dnia 14 października 1809 
roku; (2) gwiazdkami oznaczono ważniejsze twierdze i miasta warowne

dokończenie ze str. 3

Pamiętnik autorstwa 
J.H. Dąbrowskiego
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Natalia Wolska uczennica kl. 1 zajęła I miejsce w kon-
kursie plastycznym organizowanym przez KRUS – Bez-
piecznie na wsi. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem 
„Maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Jak ważna jest to 
tematyka świadczy chociażby komunika ze strony KRUS-
u, w którym możemy przeczytać, że tylko w I kwartale 
2019 r. zgłoszono 3 432 zdarzenia wypadkowe, z czego aż 
352 poszkodowanych to osoby, które odniosły obrażenia 
w wyniku pochwycenia lub uderzenia przez części rucho-

me maszyn i urządzeń. Spośród wszystkich zgłoszonych 
wypadków 12 zakończyło się śmiercią. Dlatego tak istot-
ne jest propagowanie, szczególnie wśród dzieci z terenów 
wiejskich, tematyki związanej z bezpieczeństwem pracy 
w gospodarstwie rolnym. Natalia Wolska wykonała pięk-
ną ilustrację do hasła i urzekła jurorów bardzo trafnym 
ujęciem tematu.

Poniżej zamieszczamy link do danych KRUS za I 
kwartał 2019 r. w związku z wypadkami w rolnictwie.

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/
dokumenty/prewencja/statystyki/2019/Komunikat_oWy-
padkach_Ikw_2019.pdf

Edyta Bator

którzy mężczyźni zamieszkujący w Jedlni zgłosili się na 
ochotnika do służy w Wojskach Polskich. Przez Kozieni-
ce (2 lipca 1809 r.) i Jedlnię (2/3 lipca 1809 r.) dotarł dnia 
3 lipca 1809 r. do Radomia entuzjastycznie witany przez 
mieszkańców, którzy wieczorem wydali uroczysty bal na 

cześć Pana Generała Dąbrowskiego.
Natomiast, oddziały polskie połączone w Radomiu 

w dniach 4–5 lipca 1809 r., wymaszerowały pod wo-
dzą Księcia Józefa Poniatowskiego na południe i przez 
Szydłów (6/7 lipca 1809 r.), Kielce (8–10 lipca 1809 r.), 
Jędrzejów (11/12 lipca 1809 r.) i Miechów (14 lipca 1809 
r.) dotarły do Krakowa, który odbiły z rąk austriackich 14 
lipca, 15 lipca wkroczyły doń z rana, zaś wieczorem tego 
samego dnia dotarła do Krakowa wiadomość, że nasz 
sojusznik Napoleon Bonaparte pokonał wojska austria-
ckie w wielkiej bitwie pod Wagram (5–6 lipca 1809 r.) i 
Austria kapituluje na wszystkich frontach, także wobec 
Księstwa Warszawskiego. 

W ten sposób, wojna polsko-austriacka w 1809 r., któ-
ra rozpoczęła się, jako z góry przegrana, przeistoczyła się 
w nasze piękne zwycięstwo, bo nie dość, że Wojska Pol-
skie nie zostały rozbite przez silniejszą armię, to jeszcze 
powiększyły się podczas tej wojny dzięki ochotnikom, 
aż do ponad 50 tys. żołnierzy! W dodatku, nie dość, że 
obroniliśmy naszą niepodległość, to jeszcze odbiliśmy z 
rąk wroga po czternastu latach okupacji Zamojszczyznę i 
niemal całą Małopolskę z Lublinem, Sandomierzem, Jed-
lnią, Radomiem, Kielcami i Krakowem włącznie i zie-
mie te, na mocy traktatu pokojowego zawartego 14 paź-
dziernika 1809 r. w Schönbrunn zostały przyłączone do 
Księstwa Warszawskiego i piękna tradycja napoleońska 
stała się również naszą tradycją i dziś możemy być z niej 
bardzo dumni. 

Adam W. Gorycki

Legiony Polskie we Włoszech
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go wyniósł 849 930,00 zł brutto. W dniu 22 grudnia 2018 
roku, późnym wieczorem odbyło się uroczyste powitanie 
nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w jednostce 
OSP Jedlnia.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni jest 
jedną z trzech jednostek w powiecie radomskim, które 
w roku 2018 pozyskały na swój stan nowe wozy bojowe. 
Dzięki zakupionemu samochodowi wzrośnie bezpieczeń-
stwo mieszkańców Jedlni, okolicznych miejscowości jak 
i terenu całej gminy. Jeszcze raz kierujemy serdeczne 
podziękowania do Wójta Gminy Pionki Pana Mirosława 
Ziółka za wsparcie jakiego nam udzielał i udziela od po-
czątku w staraniach przy zakupie średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. To miłe i bardzo ważne kiedy 
jednostka OSP może zawsze liczyć na wsparcie meryto-
ryczne i finansowe, gospodarza gminy. Otrzymany samo-
chód jest efektem starań wielu osób i instytucji, dlatego w 
imieniu wszystkich druhów OSP Jedlnia pragnę wyrazić 
wdzięczność i serdecznie podziękować wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do zrealizowania zakupu samocho-
du dla OSP Jedlni. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim 
instytucjom oraz osobą, które wsparły nas w organizacji 
tej pięknej uroczystości.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni 
Tomasz Wróbel

dalsza część ze str. 7 
Zmiany w przepisach w połowie ubiegłego roku 

dotyczące współfinansowania zakupu nowych sa-
mochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek 
OSP spowodowały, że wszelkie procedury zwią-
zane ze składaniem wniosków, rozstrzyganiem 
przetargu itp. spadły na barki zarządów OSP.

Na początku roku 2018 pojawiła się realna szan-
sa na zgromadzenie odpowiednich środków i za-
kup tego samochodu. 9 kwietnia 2018 roku została 
podpisana umowa z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego na dofinansowanie OSP Jedlnia 
kwotą 130 000 złotych na zakup nowego średnie-
go samochodu ratowniczo-gaśniczego. Kolejnymi 
instytucjami, do których zwróciliśmy się z prośbą 
o dofinansowanie zakupu były: Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, który dofinansował zakup w kwocie 425 
000 złotych, co stanowiło połowę wartości samochodu. 
Umowa została podpisana w dniu 25 września 2018 roku. 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w War-
szawie po wydaniu pozytywnej opinii przekazał w dniu 
25 sierpnia 2018 roku dofinansowanie ze środków KSRG 
na kwotę 195 000 złotych. Wójt Gminy Pionki, który do-
finansował zakup w kwocie 100 000 złotych wliczając w 
to koszt ubezpieczenia pojazdu.

Gorąco dziękujemy i jesteśmy wdzięczni wszystkim 
instytucjom za współfinansowanie zakupu. Tu należy 
przekazać szczególne podziękowania członkom zarządu 
OSP Jedlnia, komendantowi miejsko-gminnemu ZOSP 
RP w Pionkach druhowi Andrzejowi Kapuście oraz Panu 
Łukaszowi Sikorze pracownikowi Urzędu Gminy, którzy 
pomogli w przygotowaniu i składaniu wniosków oraz do-
kumentów przetargowych. W dniu 29 sierpnia 2018 roku 
w siedzibie firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
„MOTO-TRUCK” w Kielcach, została podpisana umowa 
na zakup średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 
dla jednostki OSP Jedlnia marki MAN TGM 18. 340, o 
pojemności zbiornika na wodę 4600 litrów i 500 litrów 
środka pianotwórczego (ze sprzętem ratowniczym za-
montowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie 
OSP). Całkowity koszt samochodu ratowniczo-gaśnicze-



16


