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Dobiega końca budowa ośrodka zdrowia w Groszowicach
Na prawie 150 metrach powierzchni  użytkowej 
zaprojektowano recepcję z poczekalnią, gabinet lekarski, 
gabinet zabiegowy, gabinet pielęgniarki środowiskowej 
oraz pokój socjalny personelu, sanitariaty personelu 
i pacjentów, pomieszczenie porządkowe z miejscem na 
odpady medyczne.

 Filia jedleńskiego SPZOZ w Groszowicach powinna ruszyć 
już we wrześniu. Obiekt jest przystosowany do obsługi dwóch i pół 
tysiąca pacjentów. Będzie przyjmować tu lekarz rodzinny, będzie 
punkt pobrania materiału laboratoryjnego, możemy liczyć także na 
pomoc pielęgniarki środowiskowej i położnej.

Roboty adaptacyjne, wykończeniowe pod tzw. klucz – bez 
wyposażenia w meble, sprzęt medyczny itp., to koszt prawie 
300 000 złotych.

Ciąg dalszy na stronie 4

Dobra zabawa na rodzinnym festynie 
w Jedlni-Letnisku 

I Edycja Koncertów Organowych
czytaj na str. 6

Szkoła w Słupicy ma swojego patrona
czytaj na str. 7

Jodła zakończyła sezon
czytaj na str. 8
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Aktualności

Głos wójta

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy 
numer biuletynu informacyjnego 
„Głos  Gminy”  Jed ln ia-Letn isko .  
N a  j e g o  ł a m a c h  z a m i e r z a m y 

informować o wszystkim co ważne w życiu naszej gminnej 
społeczności. Będziemy przedstawiać bieżące inwestycje 
realizowane przez gminę oraz te zadania, które chcemy wykonać 
w przyszłości. W biuletynie znajdą się relacje z istotnych wydarzeń 
społecznych, kulturalnych i sportowych, a także najważniejsze 
dokonania placówek oświatowych.

Pomysł wydawania gminnego informatora jest wynikiem 
przemyśleń dotychczasowej polityki informacyjnej gminy. Kontakt 
z mieszkańcami podczas zebrań wiejskich, spotkania z sołtysami 
oraz bezpośrednie rozmowy z interesantami utwierdziły mnie 
w przekonaniu, że właśnie taka forma dotarcia z informacją do 
społeczeństwa jest bardzo potrzebna. Choć we współczesnym 
świecie wzrasta znaczenie nowoczesnych, multimedialnych 
sposobów komunikacji, nie można pomijać tradycyjnych  
i sprawdzonych metod. Jestem przekonany, że gminny biuletyn 
informacyjny spełni swoją rolę i będzie dla Państwa cennym 
źródłem wiedzy o tym co się dzieje w gminie, o jej mieszkańcach 
i podejmowanych przez nich aktywnościach oraz bieżących 
wydarzeniach.

W p ie rwszym numerze  p i s zemy m. in .  o  d ługo 
oczekiwanej  modernizacj i  u l icy Radomskiej  w Jedlni-
Letnisku, dobiegającej końca budowie filii ośrodka zdrowia  
w Groszowicach, rozbudowie budynku OSP i innych tegorocznych 
inwestycjach. Z innych artykułów wymienić należy relację  
z uroczystości nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej 
w Słupicy oraz sprawozdanie z wyjątkowo udanego festynu 
rodzinnego w Jedlni-Letnisku. W dziale sportowym najwięcej 
uwagi poświęcamy posumowaniu piłkarskiego sezonu GKS Jodła. 

W rubryce zatytułowanej „Głos wójta” będę dzielił się  
z Państwem moimi refleksami na tematy bieżące. Będę informował 
o zamierzeniach, czekających nas w najbliższej przyszłości 
zadaniach i planowanych sposobach ich realizacji. Często będą to 
po prostu moje spostrzeżenia na nasze gminne sprawy. 

Zachęcam do wyrażania swoich opini i  i  sugest i i  
na temat wydanego biuletynu. Jeśli są sprawy lub problemy,  
o których chcieliby Państwo przeczytać w „Głosie Gminy”, prosimy  
o bezpośredni kontakt. Wszystkie osoby zaangażowane  
w redagowanie będą wdzięczne za Państwa uwagi i postulaty. 
Informator ma służyć mieszkańcom naszej gminy, a moja osobista 
satysfakcja będzie tym większa, im większy będzie krąg osób 
dobrze poinformowanych.

Zapraszam do lektury.

Drodzy Mieszkańcy !

Kontakt

Redaktor Naczelny:
Członkowie zespołu redakcyjnego:

Wydawca:
Kontakt:  

Skład: 
Druk:
Nakład:

Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
ul. Radomska 43

26-630 Jedlnia-Letnisko
www.jedlnia.pl, e-mail: sekretariat@jedlnia.pl

Telefony:

Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności:
Wodociągi i kanalizacja: 
Inwestycje:
Biuro Rady Gminy:
Podatki: 
Biblioteka:
SPZOZ:
GOPS:
Komisariat Policji w Pionkach: 

48 384 84 70 wew. 100
48 384 84 70 wew. 102
48 384 84 70 wew. 105
48 384 84 70 wew. 108
48 384 84 70 wew. 112
48 384 84 70 wew. 201
48 384 84 70 wew. 223

48 322 10 23
48 381 88 85
48 368 52 00

Wojciech Ćwierz
Beata Bartkiewicz

Jerzy Chrzanowski
Aneta Mosionek

Emilia Romanowska 
Mariusz Ruszkowski

Lidia Zawodnik
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko

gazeta@jedlnia.pl

Grzegorz Balcerowski
Nowar-Graf s.c.

2500 egzemplarzy

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko organizuje 
III edycję konkursu „Nasza Gmina 
Czysta i Zadbana”. 
Ko n k u r s  o rg a n i zo w a ny j e s t  n a 
najbardziej zadbaną i najładniejszą 
posesję w zabudowie zagrodowej oraz 
jednorodzinnej. 

Zgłoszenia do konkursu może dokonać 
właściciel posesji w terminie do 14 
sierpnia. Wizytacja komisji konkursowej 

odbędzie się w okresie od 17 do 28 
sierpnia, a wyniki konkursu zostaną 
ogłoszone na tegorocznych Gminnych 
Dożynkach, które odbędą się 30 
sierpnia, na placu przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących, ul. Słoneczna 5  
w Jedlni-Letnisku. 

Regulamin i karta zgłoszeniowa do 
pobrania na stronie www.jedlnia.pl.

Absolutorium dla Wójta Gminy Konkurs „Nasza Gmina Czysta i Zadbana”

Na ses j i  Rady Gminy Jed ln ia-Letn isko  
w dniu 29 czerwca radni jednogłośnie udzielili 
absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego 
budżetu Wójtowi Piotrowi Leśnowolskiemu. 
Głosowanie w sprawie absolutorium zostało 
poprzedzone obszerną informacją Skarbnika 
Gminy Marcina Narożnika o stanie finansów 
gminy na koniec 2014 roku z odniesieniem do 
lat ubiegłych oraz prognozą ze wskazaniem 
zmian w zakresie poszczególnych elementów 
budżetu, takich jak spadek zadłużenia czy 
wzrost wydatków inwestycyjnych.
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Strażnica po przebudowie

Inwestycje

Ulica Radomska nabiera blasku

Przebierali się między samochodami bojowymi, ale już od 
sierpnia będą mieli swoją przebieralnię. Będzie komfortowo  
i bezpiecznie.

Rozbudowa strażnicy w Jedlni-Letnisku była niezbędna, bo 
choć wozy nie stały pod przysłowiową chmurką, to strażacy nie 
mając innego wyjścia musieli przebierać się między autami. Teraz 
mają do tego celu specjalnie wyodrębnione pomieszczenie. Co się 
jeszcze zmieni?

Dwa z trzech wozów bojowych będą stały w nowym garażu. 
W starym pomieszczeniu pozostanie jeden wóz i ratownicza łódź 
motorowa.

Poprawią się także warunki przechowywania samochodów 
technicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy Jedlnia-
Letnisko (na przykład do przewozu osób niepełnosprawnych) - 
staną one w mniejszym garażu.

Na poprawę warunków pracy mogą liczyć również 
pracownicy techniczni i interwencyjni zatrudnieni w Urzędzie 
Gminy Jedlnia-Letnisko. W nowych pomieszczeniach znajdą oni 
miejsce do przebrania się oraz zaplecze socjalne.

Warto pamiętać, że strażnica OSP w Jedlni-Letnisku 
jest nie tylko miejscem garażowania aut, miejscem pracy 
strażaków, ale także pełni niezwykle ważną funkcję społeczną. 
Wspomnieć wystarczy, że podczas wyborów znajduje się tu jedna  
z Obwodowych Komisji Wyborczych. To właśnie tu odbywają się 
spotkania organizacji pozarządowych, na przykład Klubu Seniora, 
GKS Jodła, czy kół wędkarskich. 

W ciągu roku nasi strażacy wyjeżdżają średnio około 
139 razy do różnych akcji. Są to pożary, ale także wypadki 
komunikacyjne, podtopienia, czy skutki wichur. 

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlni-Letnisku liczy 
46 strażaków. Najmłodszy ma 20, a najstarszy 91 lat; 33 z nich 
wyznaczonych jest do akcji ratunkowo gaśniczych. 

Trzeba też dodać, że strażacy aktywnie uczestniczą  
w życiu społecznym i kulturalnym naszej miejscowości dając, 
nie tylko najmłodszym, radość  podziwiania wozów bojowych  
i ich możliwości, ale także prowadząc lekcje udzielania pierwszej 
pomocy.

Odnowione pomieszczenia staną się także bazą dla 
młodzieży, którą strażacy będą szkolić już niebawem. Tuż po 
wakacjach planowany jest nabór do Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku.  

Po długich staraniach i żmudnych procedurach, na mocy 
porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Jedlnia-Letnisko  
a  Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich , 
nareszcie jest przebudowywana  droga wojewódzka 
nr 699 stanowiąca ulicę Radomską - główną ulicę  
w Jedlni-Letnisku.

I etap przebudowy zakończono pod koniec 2014 roku. 
Obejmował on wykonanie 550 metrów bieżących nowej 
nawierzchni asfaltowej o szerokości 7 metrów, czyli drogi od 
przejazdu kolejowego praktycznie do ul. Płużańskiego.

Jedlnia-Letnisko wzbogaciła się nie tylko o nową drogę, ale 
także o kanalizację deszczową oraz pompownię oczyszczonych 
wód opadowych. To oznacza, że po intensywnych opadach nie 
będziemy już brodzić w kałużach, które tworzyły się wzdłuż całej 
Radomskiej.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem II etapu 
inwestycji - od ul. Płużańskiego do ulicy Żwirowej, to jest kolejne  
600 metrów bieżących drogi z kontynuacją budowy kanalizacji 
deszczowej.

Należy dodać, że w trakcie przebudowy wykonano już sporą 
część nowych chodników z kostki brukowej po obu stronach ulicy, 
a także parking do obsługi cmentarza i targowiska.

Dzięki porozumieniom zawartym przez Gminę Jedlnia-
Letnisko z PGE Dystrybucja S.A. oraz MZDiW udało się ułożyć 
kable energetyczne i oświetleniowe we wspólnym wykopie w 
czasie trwania głównych robót związanych z przebudową ulicy 
Radomskiej. A pięknego charakteru, podkreślającego klimat 
naszej miejscowości dodają nowe, ozdobne słupy oświetleniowe. 
Warto dodać, że przy okazji tych prac wymieniono oświetlenie na 
energooszczędne.

Całkowity koszt całości przebudowy drogi wyniesie około  
4 200 000 zł. Koszt I etapu wyniósł 2 650 000 zł,  a etap II ma 
zamknąć się kwotą 1 550 000 zł.

Mariusz Ruszkowski

Mariusz Ruszkowski

Rozbudowa OSP w Jedlni-Letnisko rozpoczęła się w 2014 roku.  
Wybudowano: garaż - 158,64 m2, garaż - 66,95 m2, pomieszczenie 
gospodarcze I - 20,99 m2, pomieszczenie gospodarcze II  
- 18,56 m2. Obecnie kończy się jej II etap. Wykonywane  są prace 
wykończeniowe wewnętrzne (instalacje elektryczne, podłogi, 
posadzki, tynki, malowanie, stolarka) oraz prace wykończeniowe 
zewnętrzne (docieplanie, malowanie). 
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W skrócie

Inwestycje

Dobiega końca budowa ośrodka zdrowia w Groszowicach

W marcu b.r.  zakończono I I I  etap 
zadania budowy kanalizacji sanitarnej  
w miejscowościach Groszowice, Lasowice 
i Myśliszewice. Wybudowano 9540 
metrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
149 przyłączy. W trakcie realizacji jest 
zadanie wykonania projektów kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Antoniówka, 
Dawidów, Rajec Poduchowny, Rajec 
Szlachecki, Wrzosów, Siczki, Gzowice, 
Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, 
Piotrowice, Myśliszewice, Groszowice, 
Maryno, Słupica, Cudnów, Etap V dla 
miejscowości Jedlnia-Letnisko.

Kolejne miejscowości  
będą skanalizowane

W bieżącym roku zakończono budowę 
kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisku 
Etap VI po stronie południowej. W ramach 
zadania wybudowano 12072 metry 
bieżące sieci kanalizacyjnej oraz 300 
przyłączy kanalizacyjnych obejmujących 
ulice: Aleksandrowską, Asnyka, Bracką, 
Brzozową, Czarneckiego, Grunwaldzką, 
Kolejową i Kwiatową, Orzeszkowej, 
O s i e d l o w ą ,  R ó ż a n ą ,  S ł u p i e c k ą , 

VII etap kanalizacji 
w Jedlni-Letnisku 

W trakcie opracowania dokumentacji 
jest projekt zagospodarowania terenu 
targowiska w Jedlni-Letnisku. Oczekiwania 
są takie, że teren będzie utwardzony, 
miejsca częściowo zadaszone, wyznaczone 
zostaną też alejki dla handlujących, 
zainstalowane sanitariaty, a cały plac 
będzie dozorowany. Planowany termin 
rozpoczęcia inwestycji to rok 2016.

Przygotowania do budowy
placu targowego

Powstają projekty oświetlenia ulicy 
Lelewela, Traugutta, Ciemnej i Słupickiej 
w Jedlni – Letnisku, ul. Tulipanowej  
w Siczkach oraz w miejscowości Cudnów. 
Projekt oświetlenia ulicznego powstaje 
także wzdłuż drogi powiatowej od drogi 
wojewódzkiej nr 737 do torów kolejowych 
w kierunku Groszowic, tu nowe lampy 
zaświecą na dł. około 250 metrów. Do 
tej pory w ramach budżetu na rok 2015 
Gmina zrealizowała już oświetlenie na 
ulicy Sienkiewicza, Brzozowej, Placu 
Wolności w Jedlni-Letnisku.

Będzie jaśniej N a s z a  g m i n a  r e a l i z u j e  p r o j e k t 
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Gminie Jedlnia-Letnisko". Przewiduje on 
wyposażenie 280 gospodarstw w sprzęt 
komputerowy oraz dostęp do Internetu. 
Dzięki projektowi mieszkańcy gminy będą 
mieli możliwość podniesienia kwalifikacji 
zawodowych.  Dotychczas rozdano 
172 zestawy komputerowe, a efektem 
drugiego naboru, który zakończył się  
w lutym 2015 roku będzie kolejnych 106 
zestawów komputerowych, które trafią do 
mieszkańców przed 15 sierpnia.  Całkowity 
koszt projektu to 1 740 430 złotych, 
w całości sfinansowany z budżetu Unii 
Europejskiej. 

Cyfryzacja w całej gminie

Jednokondygnacy jny budynek  z  dwuspadowym 
dachem i elewacją utrzymaną w odcieniach szarości 
-  tak z zewnątrz wygląda nowy ośrodek zdrowia  
w Groszowicach.

Obiekt powstał z inic jatywy Wójta Gminy Piotra 
Leśnowolskiego, na mocy porozumienia Urzędu Gminy Jedlnia-
Letnisko i tutejszego SPZOZ. Realizacją przedsięwzięcia od 
projektu do zakończenia rozbudowy zajmuje się urząd gminy,  
a obowiązki związane z doposażeniem będzie prowadził SPZOZ. 

Pierwotnie budynek był własnością parafii p.w. św. Józefa 
w Jedni-Letnisku i pełnił rolę sakralną - odprawiano tu msze św., 
udzielano chrztów i ślubów. Jednak po wybudowaniu kościoła 
i utworzeniu parafii w Groszowicach został on odkupiony 
przez Gminę Jedlnia-Letnisko i utworzono w nim bibliotekę. 

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Groszowicach istnieje  
do dziś i mieści się w tylnej części budynku. Przednia część obiektu 
została rozbudowana i adaptowana na potrzeby lecznicy, będącej 
filią SPZOZ w Jedlni-Letnisku.

Filia jedleńskigo SPZOZ w Groszowicach powinna ruszyć 
już we wrześniu. Obiekt jest przystosowany do obsługi dwóch  
i pół tysiąca pacjentów. Obecnie Groszowice liczą sobie  około 
1100 mieszkańców. Kto jeszcze może zostać pacjentem placówki? 
Mieszkańcy okolicznych miejscowości - Myśliszewic, Lasowic, 
Wrzosowa, Rajca Poduchownego i Rajca  Szlacheckiego, Dawidowa 
oraz Natolina i Sadkowa. Generalnie poradnia w Groszowicach 
może przejąć obsługę mieszkańców zachodniej części gminy. 

Deklaracje chęci  zapisu do poradni  lekarskie j  w 
Groszowicach można będzie składać tuż po rozpoczęciu przez 
nią działalności. Po zamknięciu prac budowlanych będą trwały 
formalności dotyczące oddania obiektu do użytkowania i dopiero 
po zakończeniu tych procedur obiekt zostanie przekazany SPZOZ 
w Jedlni-Letnisku. Ten będzie miał miesiąc na doposażenie obiektu 
w meble i sprzęt medyczny i rozpoczęcie działalności. Jeżeli nie 
wystąpią żadne przeszkody poradnia powinna zacząć działać już 
we wrześniu.  

Na prawie 150 metrach powierzchni  użytkowej 
zaprojektowano recepcję z poczekalnią, gabinet lekarski, gabinet 
zabiegowy, gabinet pielęgniarki środowiskowej oraz pokój socjalny 
personelu, sanitariaty i pacjentów, pomieszczenie porządkowe  
z miejscem na odpady medyczne.

Mariusz Ruszkowski

Staroogrodową, Tartaczną, Traugutta, 
Wąską i Wjazdową. Zakończono także 
budowę kanalizacji sanitarnej w Jedlni-
Letnisku - tzw. enklawę B (przedłużenie 
ul. Radomskiej), gdzie wybudowano sieć 
kanalizacyjną o długości 572,5 metrów 
bieżących. 
Do marca 2016 kolejne ulice w Jedlni-
Letnisku zostaną skanalizowane. Etap 
VII obejmuje: Słupicką, Letniskową, 
Piastowską,  Sobieskiego,  Sosnową 
i  Spokojną.Całkowita długość sieci 
kanalizacji grawitacyjnej wynosi 3220 
metrów.
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Pierwszym punktem imprezy był Turniej Szachowy o Puchar 
Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. Zawody odbyły się na terenie 
Gminno-Parafialnego centrum Formacji i Kultury „Przystań”. Około 
godziny 11.00 impreza przeniosła się na drugą stronę zalewu 
przy plaży i molo. Tutaj na zgromadzonych czekała kawiarenka z 
pysznymi słodkościami, kawą i herbatą prowadzona przez rodziców 
ze Stowarzyszenia „Jedlnia Dzieciom”, a także grill z pysznymi 
kiełbaskami również prowadzony przez rodziców.

Jedną z atrakcji był występ dzieci z grupy tanecznej 
prowadzonej przez instruktorkę Patrycję Nowak. Dzieci 
były świetne, odważne i miały przepiękne stroje. Warto 
zwróc ić  uwagę na  fakt ,  i ż  grupa tańczy od września  
w sali Ośrodka Parafialnego w ramach zajęć prowadzonych 
przez Stowarzyszenie „Jedlnia Dzieciom”. Po młodszych 
uczestnikach imprezy przyszła kolej na mamy tańczące Zumbę 
na molo nad zalewem. Występ był bardzo spektakularny  
i skupił bardzo dużą ilość widzów.

Przy molo odbył się turniej siatkówki plażowej. Walczyło 
dzielnie kilka drużyn gimnazjalistów, niestety bardzo zaciętą 
rywalizację zakończyła niepokorna tego dnia aura. Podczas festynu 
dzieci, korzystając z piasku na plaży, konkurowały w zawodach 
o „najfajniejszą budowlę piaskową”. Dla  każdego malucha była 
nagroda w  postaci pożywnej zupki i lodów. Aby zadbać o zdrowie 
mieszkańców do udziału w festynie zaproszona została dietetyczka 
i trenerka Fitness i Nordic Walking - Ewa Wijatkowska, która 
nieodpłatnie mierzyła poziom tkanki tłuszczowej, informując 
o prawidłowych nawykach żywieniowych i instruowała jak 
prawidłowo chodzić z „kijkami” tak popularnymi w naszych 
okolicach. W godzinach popołudniowych odbywały się pokazy 
skimboardingu i zajęcia szkółki tej dyscypliny sportu, w której 
każdy zainteresowany mógł spróbować swoich sił.

Festynowi „Rozpoczęcie lata” towarzyszyły dodatkowe 
imprezy. Na zalewie odbyły się regaty żeglarskie i wyścigi kajakowe 
organizowane we współpracy z Klubem Żeglarskim „Ikar” z Jedlni-
Letnisko. A drugim przedsięwzięciem był bieg charytatywny dla 
Adasia, chłopca ze szkoły w Jedlni-Letnisku, który potrzebuje 
finansowego wsparcia na leczenie. 

Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Jedlni-Letnisko zajęła drugie miejsce  
w II Powiatowych Zawodach Strażaków-
Ochotników w Ratownictwie Medycznym, 
które odbyły się w dniu 21 czerwca nad 
zalewem na Borkach w Radomiu. Nagrody 
dla najlepszych drużyn wręczali prezydent 
Ra d o m i a  –  Ra d o s ł a w W i t kows k i , 
komendant miejski PSP w Radomiu  
– brygadier Paweł Frysztak, Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP – Paweł Tuzinek oraz Prezes ARIMR  
– Andrzej Banaszkiewicz. 

W skrócie

Wojciech Ćwierz

Dobra zabawa na rodzinnym festynie w Jedlni-Letnisku 

Sukces 
strażaków

K i l k a n a ś c i e  z e s p o ł ó w  l u d o w y c h 
wystąpiło podczas XI Przeglądu Dorobku 
Kulturalnego Powiatu Radomskiego. 
Impreza odbyła się w dniu 13 czerwca 
w amfiteatrze przy Domu Kultury w Iłży. 
Gminę Jedlnia-Jedlnia reprezentowała 
pani  Krystyna Kołtun z  Cudnowa, 
W repertuarze artystki znalazły się 
t radycy jne  p ieśn i  ludowe,  własne 
kompozycje wokalne i monologi. Naszej 
solistce na scenie towarzyszyły panie: 
Kazimiera Rolnik ,  Teresa Ratyńska  
i Katarzyna Sałek.

Krystyna Kołtun 
zaśpiewała w Iłży

Koniec roku szkolnego to tradycyjnie czas 
festynów rodzinnych organizowanych 
przy gminnych placówkach oświatowych 
we współpracy z Urzędem Gminy Jedlnia-
Letnisko. Wspólne spędzanie wolnego 
czasu sprzyja integracji mieszkańców, 
tworzy poczucie więzi społecznych  
i zwiększa zainteresowania lokalnymi 
sprawami.  W ostatnich tygodniach 
takie imprezy odbyły przy Publicznym 
P r z e d s z k o l u  w  J e d l n i - Le t n i s k u , 
Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Myśliszewicach oraz Publicznej Szkole 
Podstawowej w Gzowicach. 

Sezon 
szkolnych festynów

Tegoroczny festyn rodzinny „Rozpoczęcie lata” był 
wyjątkowo udany. Na plaży nad zalewem w Siczkach 
na młodszych i starszych czekało mnóstwo atrakcji. 
Organizacja imprezy to jedno z kilku zadań realizowanych 
w 2015 roku przez stowarzyszenie „Jedlnia Dzieciom” dzięki 
dotacji z budżetu gminy Jedlnia-Letnisko.

Wydarzenia
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Artysta jest mieszkańcem Skarżyska-Kamiennej. Tematami 
jego prac, które tworzy w technice oleju na płótnie i grafiki, są 
malownicze pejzaże często wzbogacone motywem rodzajowym, 
wyrażającym tęsknotę ludzi za wsią, przyrodą i słońcem. Czerpiąc 
inspiracje z malarstwa holenderskiego podnosi najprostsze widoki 
do rangi samodzielnego motywu. Krajobraz oświetla łagodne, 
rozproszone światło, a delikatny błękit nieba z zaznaczonymi 

strzępiastymi chmurami zajmuje często większe partie płótna.
Roman Kornecki uczestniczy w wielu plenerach. Jego prace można 
oglądać na wystawach zbiorowych i indywidualnych w wielu 
galeriach. Jest członkiem Towarzystwa Sztuk Pięknych w Kielcach.

Aktywnie działa w Klubie „SKART” przy Miejskim Centrum 
Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Obrazy namalowane są w oparciu 
o prace najsłynniejszych niderlandzkich pejzażystów. Na wystawie 
można zobaczyć także obraz namalowany w oparciu o pracę 
Rembrandta.

Jedlnia-Letnisko powstała z istniejącej tu osady Mokrzec-
Swoboda. Wybudowana l inia kolejowa Radom - Dęblin  
w latach 1884-86 dała impuls do przeobrażenia tej pięknie 
położonej wsi w miejscowość letniskową. Tu nad rzeką Gzówką, 
przy obecnej ulicy Nadrzecznej na przełomie XIX i XX wieku 
zaczęły powstawać pierwsze domy letniskowe, stawiane na wzór 
podwarszawskich willi w stylu “świdermajer”.

“Świdermajer” to styl budownictwa drewnianego, 
zapoczątkowany we wspomnianym okresie wzdłuż linii kolejowej 
z Wawra do Otwocka. Styl ten wzorowany był na tradycyjnych 
budowach mazowieckich, rosyjskich i szwajcarskich. Jego twórca, 
Michał Elwiro Andriolli wzbogacił wille o drewniane, ażurowe 
werandy i ganki oraz szpiczaste zwieńczenia dachów. Nazwę stylu 
wymyślił Konstanty Ildefons Gałczyński.

Do dziś w Jedlni-Letnisku zachowało się kilka ponad 
stuletnich willi. Jedna z nich została wybudowana w 1898 roku 
przez Czesława Golczewskiego. Dla upamiętnienia tej okoliczności 
otrzymał na od swoich współpracowników rzeźbiony zegar 
słoneczny z wyrytym monogramem i datą: 20  07 1898. Czesław 

Golczewski na początku XX wieku był Prezydentem Miasta 
Radomia. Właścicielami innych „świdermajerowych” domów byli: 
Karol Wickenhagen, a od 1917 roku rodzina państwa Kaliszczaków 
oraz rodzina Wesołowskich, a obecnie państwa Chmielewskich.

Historia

Kultura

Jerzy Chrzanowski

RED.

Wystawa „Pejzaż w malarstwie holenderskim”

I Edycja Koncertów Organowych

Świdermajery  w Jedlni-Letnisku

W niedzielę 28 czerwca w kościele parafialnym pw. Św. 
Józefa w Jedlni-Letnisku odbył się pierwszy koncert w ramach  
I Edycji Koncertów Organowych "Cantate Domino Cantitum 
Novum". Przed miłośnikami muzyki klasycznej wystąpił 
Witold Zalewski, organista Królewskiej Katedry na Wawelu. 
W programie koncertu znalazły się utwory Jana Sebastiana 
Bacha, Feliksa Mendelssohna-Bartholdy'ego, Cesara Francka 

i Henriego Muleta. Kolejne koncerty odbędą się 19 lipca, 
23 sierpnia i 20 września. W lipcu zaprezentuje się Trio 
Cantabile z Lublina, w sierpniu zagra Bogdan Stępień, organista 
katedry gliwickiej ,  a we wrześniu - Elżbieta Charlińska  
z Lublina. Wstęp na każdy koncert jest wolny.

Warto dodać, że organy w kościele w Jedlni-Letnisku to 
instrument zbudowany w 1936 roku przez Zygmunta Kamińskiego. 
Po latach służby i kilkukrotnych renowacjach odmówiły 
posłuszeństwa, a od pięciu lat były nieczynne. Konieczny remont 
trwał półtora roku. Instrument odzyskał już dawną świetność, 
a jego poświęcenia w dniu 3 maja dokonał ks. biskup Henryk 
Tomasik.

- Pewne głosy zostały przeniesione z prawej na lewą stronę. Został 
wymieniony kontuar. Tam były tylko dwa manuały, teraz mamy trzy 
manuały i czwarty nożny. Zostały odnowione wszystkie piszczałki, 
a jest ich ponad 1900. Wymieniony został cały prospekt, czyli szafa 
organowa, dmuchawy, miechy - mówi o zakresie prac ks. proboszcz 
Andrzej Margas.

RED.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku zaprasza na 
wystawę Romana Korneckiego.
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W skrócie

W dniu 26 czerwca podczas uroczystego spotkania  
w Urzędzie Gminy Jedlnia-Letnisko Wójt Gminy - Piotr Leśnowolski 
wręczył dyplomy uczniom, którzy otrzymali stypendia za 
wyjątkowe osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015. 

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali: 
Julia Kłoda, Mateusz Kłoda, Wiktoria Sikora, Marta Zielińska, 
Maksymilian Tyczyński, Ewa Podkowa (PSP w Natolinie), 
Angelika Masiarz, Karolina Masiarz (PSP w Myśliszewicach), 
Mateusz Koziarski ,  Zuzanna Grabowska,  Fi l ip Szymon 
Kowalski, Weronika Kiraga, Justyna Maria Piekarska, Joanna 
Piwońska, Aleksandra Rajkowska, Aleksander Ruszkowski, 
Paulina Sygocka, Amelia Warchoł, Sebastian Wiechecki (PSP  
w Jedlni-Letnisku), Klaudia Pasek, Paulina Kosowska, Krzysztof 
Rzeczkowski, Luiza Wąsik, Anna Urbańska, Natalia Zielińska (ZSO 
w Natolinie), Aleksandra Pyszczek, Kinga Piaseczna, Mateusz 
Żyła, Joanna Żyła, Agnieszka Spasińska, Magdalena Sałek (ZSO   
w Myśliszewicach), Wiktoria Kuna, Patrycja Rdzanek, Katarzyna 
Prokopczuk, Alicja Kaczmarek (ZSO  w Jedlni-Letnisku). Stypendium 
sportowe otrzymali: Natalia Flisińska (ZSO Jedlnia-Letnisku), Amelia 
Chmura (PSP Natolin), Karolina Wilk (ZSO w Jedlni-Letnisku).

19 czerwca 2015 roku w szkole podstawowej w Słupicy 
odbyła się uroczystość nadania imienia połączona z poświęceniem 
sztandaru, Patronem został Jan Brzechwa - autor wielu bajek  
i wierszy dla dzieci, które są skarbnicą wiedzy o życiu, ludzkich 
charakterach i wskazówką dotyczącej postępowania.

Na uroczystość przybyło wielu gości: ksiądz biskup Piotr 
Turzyński, proboszcz parafii Słupica - ksiądz Krzysztof Cielniak, 
Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko - Piotr Leśnowolski, Wicestarosta 
Radomski - Leszek Margas, Przewodnicząca Rady Powiatu - Teresa 
Bartosiewicz, Przewodnicząca Rady Gminy Jedlnia-Letnisko  
- Bożena Grad wraz z radnymi, Dyrektor Radomskiej Delegatury 
Kuratorium Oświaty Warszawie Izabela Renowska, pracownicy 
Urzędu Gminy i dyrektorzy placówek oświatowych z terenu 
gminy oraz nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie  
i mieszkańcy.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem pocztów 
sztandarowych z zaprzyjaźnionych szkół i zaproszonych gości 
z budynku szkoły do kościoła parafialnego w Słupicy. Mszę 
świętą odprawił ksiądz biskup Piotr Turzyński, który w homilii 
zwrócił uwagę na konieczność poświęcania uwagi dzieciom  
i przekazywania wzorców do naśladowania.

Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole. Dyrektor - 
Wiesława Sobol - w swoim wystąpieniu, dziękując wszystkim za 
przybycie, zwróciła uwagę, że nadanie szkole imienia zbiegło się 
z czterdziestą  rocznicą funkcjonowania placówki w obecnym 
budynku, a także przypadającym za dwa lata dwustuleciem 
istnienia szkolnictwa w Słupicy. Wyraziła również nadzieję, że 
twórczość poety „dziecięcej radości’’ będzie źródłem wskazówek 
dotyczących postępowania dla uczniów tej szkoły. Ważnym 
punktem uroczystości było przekazanie społeczności szkolnej 

sztandaru ufundowanego przez Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko  
- Piotra Leśnowolskiego.

Uczniowie zaprezentowali spektakl pt. „Witajcie w naszej 
bajce’’, na który składały się fragmenty znanych utworów Jana 
Brzechwy. Dzieci z ogromnym entuzjazmem wcieliły się w role 
Kaczki Dziwaczki, Samochwały, Lenia czy Pana Kleksa. Pokazały, 
że znają twórczość patrona, rozumieją ją i potrafią czerpać 
radość z obcowania z nią. Piękne kostiumy i dekoracje choć 
na chwilę pozwoliły zapomnieć o troskach dnia codziennego 
i przeniosły widzów w świat fantazji. Ksiądz biskup poświęcił 
również nowowybudowany plac zabaw, który natychmiast został 
przetestowany przez młodych mieszkańców. Na koniec goście 
zostali zaproszeni do zwiedzania wystaw, przygotowanych 
w budynku szkoły, dokonywania wpisów w kronice oraz na 
poczęstunek.

Podniosła atmosfera uroczystości, serdeczne przyjęcie  
w murach szkoły i entuzjastyczny występ dzieci stały się źródłem 
niezapomnianych przeżyć.

Edukacja

Beata Bartkiewicz

Emilia Romanowska

Stypendia dla najlepszych uczniów

Szkoła w Słupicy ma swojego patrona!

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego  
w Gzowicach ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych dla 
dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnich na rok szkolny 2015/2016. 
Wnioski pobierać można od 20 lipca u dyrektora szkoły, decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

Nowe oddziały przedszkolne w PSP w Gzowicach

Gminne placówki szkolne w Gzowicach, Myśliszewicach, Natolinie 
i Słupicy na okres wakacji przygotowały dla swoich podopiecznych 
ofertę zajęć świetlicowych i plenerowych. Uczniowie będą mogli 
korzystać ze szkolnej bazy sportowej, uczestniczyć w zajęciach 
integracyjnych i wyjazdach. Informacje o planie wakacyjnych zajęć 
dostępne są na szkolnych stronach internetowych.

Wakacyjne zajęcia w szkołach
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I Regaty Klubu Żeglarskiego IKAR odbyły się w sobotę 20 
czerwca, w ramach festynu „Rozpoczęcie Lata” zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie "Jedlnia Dzieciom", dzięki dotacji z budżetu 
gminy Jedlnia-Letnisko. Impreza zgromadziła wielu żeglarzy, 
miłośników i sympatyków żeglarstwa, skimboardingu i kajakarstwa. 

W regatach uczestniczyło 14 jachtów - 11 w klasie Open oraz  
3 w klasie Optymist. Na wodzie pływały załogi z klubu Bulaj IDALIN-
RADOM, DAL Kozienice, KŻ Zefir Radom, KŻ Szkuner Radom oraz 
KŻ Pionki. Przeprowadzono 3 biegi w klasie Open oraz 3 biegi  
w klasie Optymist. 

Zwycięzcą w klasie Open został sternik Jakub Dąbrowski  
z KŻ IKAR Jedlnia-Letnisko. Kolejne miejsca zajęli również 
reprezentacji KŻ IKAR: miejsce 2 - sternik Robert Dąbrowski, 
miejsce 3 -  sternik Miłosz Brzozowski. Dodajmy, że dwaj ostatni 
byli inicjatorami reaktywowania działalności KŻ IKAR w Jedlni-
Letnisku. Skupili wokół siebie grupę pasjonatów żeglarstwa, dzięki 
którym znów na zalewie w Siczkach powiewają białe żagle.  

W klasie Optymist pierwsze trzy miejsca również zajęli sternicy  
z KŻ IKAR Jedlnia-Letnisko: 1 miejsce Patryk Brzozowski, 2 miejsce 
- Maja Wójcik, 3 miejsce - Patryk Kot. 

Imprezie żeglarskiej towarzyszyły wyścigi kajakowe,  
w których wzięło udział 8 osad. Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła 
załoga Jakub Leśniewski, Konrad Kurciński.

Na pobliskiej plaży „królował” natomiast skimboarding.  
W zawodach w kategoriach amator i pro wzięli udział m.in. czołowi 
skimerzy z Warszawy i Łodzi oraz zawodnicy z Jedlni-Letnisko. 
Ostatecznie zwycięzcą w tej widowiskowej dyscyplinie został 

Mariusz Wójt z Łodzi.
Na zakończenie imprezy odbyło się podsumowanie  

i wręczenie nagród. Zwycięzcom i uczestnikom nagrody wręczył 
Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko - Piotr Leśnowolski, który objął 
imprezę swoim honorowym patronatem. Należy podkreślić, 
że oprócz nagród ufundowanych ze środków gminy Jedlnia-
Letnisko, wręczone zostały upominki przekazane na tę imprezę 
przez znakomitości świata żeglarskiego - kapitana Krzysztofa 
Baranowskiego, mistrza świata w klasie DN Karola Jabłońskiego 
oraz  mistrza świata w klasie RSX Piotra Myszkę, jak również przez 
stocznię Delphia True Yachts. 

Regaty zakończyło wspólne ognisko i szanty. Ahoj.

Zarząd KŻ IKAR

Patryk Wojdat

Podopieczni trenera Mirosława Siary zajęli ostatecznie 12 
miejsce, zdobywając 39 punktów (11 zwycięstw, 6 remisów, 13 
porażek -bilans bramek:  51:54).

Pr z y p o m n i j my,  Jo d ł a  roz p o c zę ł a  s e zo n  l i gow y  
z trenerem Krzysztofem Oczkowskim od przegranego meczu 
z KS Potworów 3:0. Po nieudanej inauguracji, w drugiej kolejce 
doszło do lokalnych derbów – Jodła podejmowała Proch Pionki. 
Po doskonałym, stojącym na wysokim poziomie meczu Jodła 
odniosła zwycięstwo 4:3.Po kolejnym spotkaniu, w którym Jodła 
pokonała KP Stanisławice 5:0, wydawało się, że podopieczni 
trenera Oczkowskiego osiągnęli dobrą i stabilną formę. 
Niestety, tak nie było. Dobre mecze, w których Jodła wysoko 
pokonywała rywali, przeplatały występy, w których drużyna  
w niczym nie przypominała walecznego i skutecznego zespołu, 
który znamy. Ostatecznie Jodła po rundzie jesiennej zajęła  
7 miejsce.

W przerwie zimowej w klubie nastąpiły istotne zmiany. 
Prezesem ponownie został Artur Prasek, który w sezonie 2011/12 
wprowadził klub do Ligi Okręgowej. Zmiana nastąpiła także na 

ławce trenerskiej. Dotychczasowego szkoleniowca Krzysztofa 
Oczkowskiego zastąpił Mirosław Siara.

Początek rundy rewanżowej nie był udany dla naszych 
piłkarzy. Jodła po słabym meczu przegrała z Prochem Pionki 2:0. 
Kolejne ligowe potyczki były potwierdzeniem braku stabilnej 
formy. Jodła potrafiła pokonać lidera tabeli Polonię Iłża 1:0, mimo 
przegranej pokazać dobrą grę w Garbatce, gdzie uległa Plonowi 1:0, 
by następnie ledwie zremisować na Kolonce z Radomiakiem II - 3:3.  
W wygranym 3:1 meczu w Orońsku piłkarze Jodły znów 
przypominali dawny zespół – nieustępliwy i walczący na całym 
boisku. Podobny charakter drużyna pokazała także w remisowych 
potyczkach z wiceliderem KS Warka i z silnym zespołem Powiślanki 
Lipsko. W kolejnych meczach było już niestety gorzej. Drużyna 
osłabiona kontuzjami zawodników i kartkami przegrywała mecz 
za meczem i do końca rundy rewanżowej nie odnalazła właściwej 
formy.

Podsumowując sezon, należy powiedzieć, że Jodła 
nie zagrała na miarę oczekiwań kibiców i swoich piłkarskich 
możliwości. Drużynie zabrakło lidera, który wziąłby na siebie 
prowadzenie gry i pociągnął za sobą cały zespół. Również, to co 
było do tej pory atutem Jodły, czyli silna defensywa i mocna ławka 
rezerwowych, tym razem zdecydowanie zawiodło. Trener Mirosław 
Siara nie miał wielu zmienników, co zwłaszcza w ostatnich meczach 
było wyraźnie widoczne. Na wyróżnienie zasługuje postawa 
Grzegorza Lipki, który zdobywając 23 bramki, został wiceliderem 
wśród najlepszych strzelców w lidze. Nie można też nie wspomnieć 
o kibicach. Atmosfera na stadionie w Kolonce była niepowtarzalna, 
a frekwencja, organizacja i przebieg meczów stawiane są za wzór 
w całej Lidze Okręgowej.

Za Jodłą ciężki sezon. Gra na wyższym poziomie ligowym 
wymaga stabilnej formy i szerokiej kadry. Stawka w tym sezonie 
rozgrywek była wyjątkowo wyrównana. Miejmy nadzieję, że  
w letnim okresie przygotowawczym Jodła wyeliminuje 
poszczególne braki, uzupełni skład i znów będziemy mogli się 
cieszyć ze zwycięstw naszych piłkarzy. 

Sport

Piłkarze GKS Jodła Jedlnia-Letnisko zakończyli sezon 
2014/2015 w Campeon.pl - Lidze Okręgowej. 

Jodła zakończyła sezon

Regaty Żeglarskie na zalewie w Siczkach 
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